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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Zatiaľ čo Európa zažíva vysoký nárast neznášanlivosti, ktorý spochybňuje pocit príslušnosti k 

spoločnému priestoru, budúci program Občianstvo, práva a hodnoty by mal pomôcť oživiť 

dialóg medzi Európanmi a posilniť vzájomné porozumenie. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva úsilie o súčinnosť, ktoré Európska 

komisia vynakladá s cieľom prispôsobiť sa reštriktívnej rozpočtovej situácii.  

Považuje však za potrebné viac ako kedykoľvek predtým posilniť priestor vyhradený pre 

bývalý program Európa pre občanov, ktorého pridaná hodnota je jasná, pokiaľ ide o podporu 

občianskej účasti, posilňovanie pocitu spolupatričnosti, ako aj podnecovanie občianskej účasti 

a demokratickej angažovanosti občanov. Tento program sa ukázal ako úspešný a prispel k 

zvýšeniu informovanosti o európskych otázkach a mohol by tak mať pozitívny vplyv na 

záujem európskych občanov o nastávajúce európske voľby.  

V tejto súvislosti spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že veľmi symbolický pojem občianstvo sa z názvu programu vytratil, a preto ho navrhuje 

opätovne zaviesť. 

Okrem toho považuje za potrebné zaručiť programu rozpočet zodpovedajúci výzvam, ktorým 

treba čeliť, a preto navrhuje zvýšiť rozpočet časti B – Angažovanosť a účasť občanov, za 

ktorú je zodpovedná. Navrhovaný rozpočet je v porovnaní s tým, čo naliehavo požadoval 

Európsky parlament, do značnej miery nedostatočný. Preto sa navrhuje posilniť rozmer riadka 

venovaného občianskej angažovanosti prostredníctvom rozpočtu vo výške 500 miliónov 

EUR, ktorý zodpovedá len jednému euru na jedného európskeho občana. Cieľom je chrániť 

európsky program dostupný všetkým občanom, ktorí sa usilujú o silnú Európu, v boji proti 

nacionalizmu a v duchu znovu potvrdenej solidarity. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko si uvedomuje potrebu podporovať prácu v 

oblasti spomienkovej činnosti týkajúcu sa udalostí v minulosti, ktoré vyústili do budovania 

Európskej únie, a lepšie chápať prítomnosť s cieľom pokračovať v spoločnom budovaní 

budúcnosti a navrhuje, aby sa rozvíjali činnosti súvisiace s prácou so spomienkami, ktoré 

pripomínajú význam princípov a hodnôt, na ktorých je EÚ založená.  

Vzhľadom na obmedzené rozpočtové zdroje pre tento program sa okrem toho domnieva, že 

nie je vhodné umožniť Komisii využívať tieto prostriedky na inštitucionálnu komunikáciu o 

politických prioritách EÚ, keďže komunikačné útvary Komisie už majú značné zdroje na 

vykonávanie tohto druhu akcií. 

Víta vytvorenie nástroja podpory pre organizácie občianskej spoločnosti v EÚ, ktoré 

podporujú základné hodnoty na miestnej úrovni, aby sa propagovali otvorené, demokratické a 

inkluzívne spoločnosti, a zároveň zdôrazňuje potrebu chrániť individuálne projekty, ktoré 

vyvíjajú jednoduchí občania v rámci svojej komunity a ktoré sú nevyhnutné pre každodenný 

život Európy. Spravodajkyňa trvá najmä na tom, aby bol program prístupný pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 

S ohľadom na otvorenie programu pre pridružené tretie krajiny sa domnieva, že to nie je 

vhodné v súvislosti s časťou „angažovanosť občanov“, keďže možnosti občianskych aktivít v 

členských štátoch sú často obmedzené a pre mnohých neúspešných uchádzačov o grant sú 

dôvodom frustrácie, a to aj napriek ich angažovanosti.  
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Takisto súhlasí s návrhom Komisie, ktorým je rozšírenie vnútroštátneho systému kontaktných 

miest, ktorý už preukázal svoju užitočnosť v rámci programu Európa pre občanov, s cieľom 

lepšie podporiť realizátorov projektov v ich úsilí, a trvá na tom, aby bol uvedený v nariadení.  

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zároveň navrhuje, aby Komisia prijala 

pracovné programy, ako aj viacročné priority, a to prostredníctvom delegovaných aktov, a nie 

prostredníctvom vykonávacích aktov, ako to Komisia uvádza vo svojom návrhu. 

Vo všeobecnosti spravodajkyňa víta prístup, ktorý navrhla Komisia, najmä zmenu právneho 

základu, čím sa Európskemu parlamentu umožňuje zohrávať úlohu spoluzákonodarcu. 

Pripomína, že za týmto programom je mnoho projektov občanov, ktoré treba zachovať v 

prítomnosti a podporovať ich v budúcnosti. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa zriaďuje program Práva 

a hodnoty 

ktorým sa zriaďuje program Európa pre 

občanov, práva a hodnoty 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 

textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 

bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 

texte.) 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 16 

ods. 2, článok 19 ods. 2, článok 21 ods. 2, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 16 

ods. 2, článok 19 ods. 2, článok 21 ods. 2, 

článok 24, článok 167 a článok 168 a na 
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článok 24, článok 167 a článok 168, článok 11 Zmluvy o Európskej únii, 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Citácia 2 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Chartu základných práv 

Európskej únie, 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V súlade s článkom 2 Zmluvy 

o Európskej únii: „Únia je založená na 

hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 

slobody, demokracie, rovnosti, právneho 

štátu a rešpektovania ľudských práv 

vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 

Tieto hodnoty sú spoločné členským 

štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 

pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 

spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 

ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej 

uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať 

mier, svoje hodnoty a blaho svojich 

národov“ a že okrem iného „rešpektuje 

svoju bohatú kultúrnu a jazykovú 

rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie 

a zveľaďovanie európskeho kultúrneho 

dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne 

potvrdzujú a stanovujú v právach, 

slobodách a zásadách zakotvených 

v Charte základných práv Európskej únie. 

(1) V súlade s článkom 2 Zmluvy 

o Európskej únii: „Únia je založená na 

hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, 

slobody, demokracie, rovnosti, právneho 

štátu a rešpektovania ľudských práv 

vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 

Predovšetkým v súlade so Všeobecnou 

deklaráciou ľudských práv a Chartou 

základných práv Európskej únie je 

ľudská dôstojnosť základom všetkých 

neodňateľných ľudských práv. Tieto 

princípy a hodnoty sú spoločné členským 

štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda 

pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 

spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi 

ženami a mužmi. V článku 3 sa ďalej 

uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať 

mier, svoje hodnoty a blaho svojich 

národov“ a že okrem iného „rešpektuje 

svoju bohatú kultúrnu a jazykovú 

rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie 

a zveľaďovanie európskeho kultúrneho 

dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne 

potvrdzujú a stanovujú v právach, 

slobodách a zásadách zakotvených 

v Charte základných práv Európskej únie. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Je nevyhnutné, aby sa tieto práva 

a hodnoty naďalej podporovali 

a presadzovali a zdieľali medzi občanmi 

a národmi a aby boli stredobodom projektu 

EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový 

Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, 

ktorý bude pozostávať z programu Práva 

a hodnoty a programu Spravodlivosť. 

V čase, keď európske spoločnosti čelia 

extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je 

dôležitejšie ako kedykoľvek predtým 

podporovať, posilňovať a obhajovať 

spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské 

práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 

demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto 

úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, 

sociálny, kultúrny a hospodársky život 

v EÚ. Súčasťou nového fondu bude 

program Spravodlivosť, ktorý bude 

pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja 

únijného priestoru spravodlivosti 

a cezhraničnej spolupráce. Program Práva 

a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a 

občianstvo na roky 2014 - 2020 

ustanovený nariadením Európskeho 

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

program Európa pre občanov ustanovený 

nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej 

„predchádzajúce programy“). 

(2) Je nevyhnutné, aby sa tieto práva 

a hodnoty naďalej 

podporovali, presadzovali a zdieľali medzi 

občanmi a národmi a aby boli stredobodom 

projektu EÚ. Preto by sa mal v rozpočte 

EÚ vytvoriť nový Fond pre spravodlivosť, 

práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať 

z programov Európa pre občanov, práva 

a hodnoty a Spravodlivosť. V čase, keď 

európske spoločnosti čelia mnohým 

výzvam, napr. extrémizmu, radikalizmu a 

rozdeleniu, a v niektorých krajinách 

dochádza k čoraz jasnejšiemu odklonu od 

zásad právneho štátu, je dôležitejšie ako 

kedykoľvek predtým podporovať, 

posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 

práva a hodnoty EÚ, ako sú ľudské práva 

vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 

práv detí a mladých ľudí, pluralizmus, 

tolerancia, úcta k ľudskej dôstojnosti, 

sloboda, demokracia, rovnosť, solidarita a 

právny štát. Program Európa pre občanov, 

práva a hodnoty spojí program Práva, 

rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 

ustanovený nariadením Európskeho 

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

program Európa pre občanov ustanovený 

nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149 (ďalej 

„predchádzajúce programy“). 

__________________ __________________ 

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, 

rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 

2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, 

s. 62). 

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, 

rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 

2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, 

s. 62). 

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 

14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 

program „Európa pre občanov“ na obdobie 

rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 

14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 

program „Európa pre občanov“ na obdobie 

rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
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17.4.2014, s. 3). 17.4.2014, s. 3). 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 

a hodnoty a jeho dva podkladové programy 

financovania budú zamerané najmä na ľudí 

a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby 

boli naše spoločné hodnoty, práva 
a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe 

a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je 

podporiť a zachovať na právach založenú, 

rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú 

spoločnosť. To zahŕňa dynamickú 

občiansku spoločnosť podnecujúcu 

demokratickú, občiansku a spoločenskú 

účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú 

rozmanitosť európskej spoločnosti na 

základe našej spoločnej histórie a pamäte. 

V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa 

ďalej uvádza, že orgány vhodnými 

spôsobmi poskytnú občanom 

a zastupujúcim združeniam možnosť 

vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje 

názory na všetky oblasti činnosti Únie. 

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 

a hodnoty a jeho dva programy 

financovania budú zamerané najmä na ľudí 

a subjekty, ktoré prispievajú 

k presadzovaniu našich spoločných 

hodnôt a našich práv a k zdôrazňovaniu 

bohatstva našej rozmanitosti. Hlavným 

cieľom je zachovať na právach založené, 

rovnocenné, spravodlivé, tolerantné, 

inkluzívne, pluralitné a demokratické 

spoločnosti. Financované činnosti by mali 

mať za cieľ udržiavať a posilňovať 

aktívnu občiansku spoločnosť a 

podporovať demokratickú, občiansku, 

kultúrnu a sociálnu účasť na základe 

našich spoločných hodnôt, histórie, 

pamäte, kultúrneho dedičstva a koreňov. 

V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa 

ďalej uvádza, že orgány zachovajú 

otvorený, transparentný a pravidelný 

dialóg s občianskou spoločnosťou 

a vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a 

zastupujúcim združeniam možnosť 

vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje 

názory na všetky oblasti činnosti Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Program Práva a hodnoty (ďalej len 

„program“) by mal umožniť rozvoj 

synergií s cieľom riešiť otázky spoločné 

pre podporu a ochranu hodnôt 

a nadobudnúť zásadný rozmer na 

(4) Program Európa pre občanov, 

práva a hodnoty (ďalej len „program“) by 

mal umožniť rozvoj synergií s cieľom 

riešiť otázky spoločné pre podporu 

a ochranu hodnôt, aktívneho občianstva a 
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dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej 

oblasti. Malo by sa to dosiahnuť 

nadviazaním na pozitívne skúsenosti 

z predchádzajúcich programov. Tým bude 

umožnené plné využitie potenciálu synergií 

s cieľom účinnejšie podporiť oblasti 

politiky, na ktoré sa program vzťahuje, 

a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má 

byť program účinný, mal by zohľadňovať 

špecifickú povahu jednotlivých politík, ich 

rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné 

potreby prostredníctvom špeciálne 

prispôsobených prístupov. 

vzdelávania v súvislosti s európskym 

občianstvom a nadobudnúť zásadný 

rozmer na dosiahnutie konkrétnych 

výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to 

dosiahnuť nadviazaním na pozitívne 

skúsenosti z predchádzajúcich programov, 

ktoré teraz vstupujú do nového programu. 

Tým bude umožnené plné využitie 

potenciálu synergií s cieľom účinnejšie 

podporiť oblasti politiky, na ktoré sa 

program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál 

osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, 

mal by zohľadňovať špecifickú povahu 

jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové 

skupiny a ich osobitné potreby, s 

osobitným zameraním na viacjazyčný 

charakter Únie a potrebu zahrnúť 

mladých ľudí, nedostatočne zastúpené a 

znevýhodnené skupiny, ako sú ľudia 

s osobitnými potrebami, migranti, 

utečenci a žiadatelia o azyl, a to 
prostredníctvom špeciálne prispôsobených 

prístupov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) V článku 17 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie sa stanovuje dialóg medzi 

EÚ a cirkvami a v nich uvedenými 

organizáciami. Uznáva sa v ňom ich 

osobitný prínos pri podpore ochrany a 

presadzovania základných ľudských práv, 

s ohľadom na ktorý by mali mať 

k príslušným možnostiam financovania, 

ktoré program poskytuje, rovnaký prístup 

ako organizácie občianskej spoločnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Na to, aby sa Európska únia 

priblížila občanom, sú potrebné rôzne 

akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie 

kontaktov medzi občanmi pri projektoch 

partnerských miest alebo v rámci sietí 

miest a podpora organizácií občianskej 

spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa 

program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu 

angažovanosti občanov v spoločnosti 

a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do 

demokratického života Únie. Podpora 

činností presadzujúcich vzájomné 

porozumenie, rozmanitosť, dialóg 

a rešpektovanie iných takisto prispeje 

k posilneniu pocitu spolupatričnosti 

a európskej identity opierajúceho sa 

o spoločné chápanie európskych hodnôt, 

kultúry, histórie a dedičstva. Podpora 

silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii 

a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi 

občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ 

v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od 

kontinentálnej Európy. 

(5) Na to, aby sa Európska únia 

priblížila občanom a aby sa posilnila 

demokratická účasť a postavenie 

občanov, pokiaľ ide o využívanie práv 

spojených s európskym občianstvom, sú 

potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie 

zamerané na vyvážené geografické 

rozdelenie. Nadväzovanie kontaktov medzi 

občanmi pri projektoch partnerských miest 

alebo v rámci sietí miest a podpora 

organizácií občianskej spoločnosti na 

miestnej, regionálnej, národnej a 

nadnárodnej úrovni v oblastiach, na ktoré 

sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu 

angažovanosti občanov v spoločnosti a v 

konečnom dôsledku k ich aktívnemu 

zapojeniu do demokratického života Únie, 

ako aj k utváraniu politickej agendy Únie. 

Podpora činností presadzujúcich vzájomné 

porozumenie, medzikultúrny dialóg, 

kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, 

zmierenie, sociálne začlenenie a 

rešpektovanie iných takisto prispeje k 

posilneniu pocitu spolupatričnosti k Únii a 

spoločného občianstva v rámci európskej 

identity opierajúceho sa o spoločné 

chápanie európskych hodnôt, kultúry, 

histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho 

pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt 

je obzvlášť dôležitá medzi občanmi 

najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku 

ich odľahlosti a vzdialenosti od 

kontinentálnej Európy. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Zvyšujúca sa pluralita a globálne 

migračné hnutia zvyšujú význam 

medzikultúrneho a medzináboženského 

dialógu v našich spoločnostiach. 
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Prostredníctvom programu by sa mal v 

plnej miere podporovať medzikultúrny 

a medzináboženský dialóg ako súčasť 

sociálnej harmónie v Európe a ako 

kľúčový prvok na podporu sociálneho 

začlenenia a súdržnosti. Zatiaľ čo 

medzináboženský dialóg by mohol 

pomôcť zdôrazniť pozitívny prínos 

náboženstva k sociálnej súdržnosti, 

v dôsledku náboženskej negramotnosti 

hrozí, že sa vytvoria podmienky pre 

zneužívanie náboženského cítenia medzi 

obyvateľstvom. Program by mal preto 

podporovať projekty a iniciatívy, ktoré 

rozvíjajú náboženskú gramotnosť, 

podporujú medzináboženský dialóg a 

vzájomné porozumenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Činnosti súvisiace s posilňovaním 

historického povedomia a kritický pohľad 

na historickú pamäť Európy sú potrebné 

na to, aby si občania boli vedomí spoločnej 

histórie ako základu spoločnej budúcnosti, 

morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do 

úvahy by sa mal taktiež vziať význam 

historických, kultúrnych 

a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby 

medzi historickým povedomím 

a vytváraním európskej identity a pocitom 

spolupatričnosti. 

(6) Činnosti súvisiace s posilňovaním 

historického povedomia a kritické a 

kreatívne myslenie v súvislosti s 

historickou pamäťou Európy sú potrebné 

na to, aby si občania, najmä mladí ľudia, 

boli vedomí svojej spoločnej histórie ako 

základu spoločnej budúcnosti. S cieľom 

presadzovať spoločný základ vychádzajúci 

zo spoločných hodnôt, solidarity, 

rozmanitosti a mieru by sa mal do úvahy 

vziať aj význam historických, sociálnych, 

kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, 

tolerancie a dialógu, ako aj väzby medzi 

historickým povedomím a vytváraním 

európskej identity a pocitom 

spolupatričnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Program zohráva dôležitú úlohu 

pri podpore rozvoja spoločného pocitu 

európskej identity a pri zviditeľňovaní 

príležitostí, ktoré prináša členstvo v Únii, 

ako protiopatrenia k tzv. euroskepticizmu 

a protieurópskym politickým silám, ktoré 

spochybňujú samotnú existenciu 

európskeho projektu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Občania by mali byť lepšie 

informovaní aj o svojich právach 

vyplývajúcich z únijného občianstva 

a mali mať pozitívny náhľad na život, 

cestovanie, štúdium, prácu 

a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, 

a mali by mať pocit, že môžu požívať 

a uplatňovať všetky svoje práva spojené 

s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, 

plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich 

práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez 

ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. 

V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je 

potrebné podporovať občiansku spoločnosť 

a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu 

spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie 

informovanosti o nich, a zároveň tým 

prispieť k účinnému uplatňovaniu práv 

podľa práva Únie. 

(7) Občania by mali byť lepšie 

informovaní aj o svojich právach 

vyplývajúcich z občianstva Únie a mali 

mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, 

štúdium, prácu, možnosť voliť, prístup k 

verejným službám, účasť na kultúrnych 

výmenách a dobrovoľníctvo v inom 

členskom štáte. Mali by mať pocit, že sa 

môžu podieľať na rozhodovacom procese 

Únie, a mali by si byť vedomí toho, že naň 

majú vplyv a že môžu veriť v rovnaký 

prístup k svojim právam, ich plnú 

vymáhateľnosť a ochranu bez akejkoľvek 

diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii 

sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 

Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať 

občiansku spoločnosť na všetkých 

úrovniach a zabezpečiť tak presadzovanie 

a ochranu spoločných hodnôt Únie a 

zvyšovanie informovanosti o nich, a to s 

cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
práv podľa práva Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Uznesenie Európskeho 

parlamentu z 2. apríla 2009 o svedomí 

Európy a totalitarizme a závery Rady z 9. 

a 10. júna 2011 o pamäti o zločinoch 

spáchaných totalitnými režimami v 

Európe zdôrazňujú význam udržiavania 

živej pamäti o minulosti ako nástroja 

budovania spoločnej budúcnosti a 

vyzdvihujú význam úlohy Únie pri 

podpore, šírení a propagovaní kolektívnej 

pamäti o týchto zločinoch, a to aj v snahe 

oživiť spoločnú pluralitnú a demokratickú 

európsku identitu. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Prekážky súvisiace s postojmi 

a prostredím, ako aj nedostatočná 

prístupnosť bránia plnému a efektívnemu 

zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím 

do spoločnosti na základe rovnoprávnosti 

s ostatnými. Ľudia so zdravotným 

postihnutím čelia prekážkam, ktoré im 

okrem iného bránia v prístupe na trh 

práce, vo využívaní inkluzívneho a 

kvalitného vzdelávania, v možnosti 

predchádzať chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym 

iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní 

ich politických práv. Ako zmluvná strana 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa 

Únia spolu so všetkými svojimi členskými 

štátmi zaviazala podporovať, chrániť a 

zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie 

všetkých ľudských práv a základných 

slobôd všetkými osobami so zdravotným 

postihnutím. Ustanovenia dohovoru 

UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou 

právneho poriadku Únie. 

(12) Prekážky súvisiace s postojmi a 

prostredím, ako aj nedostatočná 

prístupnosť bránia plnému a efektívnemu 

zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím 

do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s 

ostatnými. Osoby so zdravotným 

postihnutím čelia prekážkam, pokiaľ ide 

okrem iného o prístup na trh práce, 

využívanie inkluzívneho a kvalitného 

vzdelávania, možnosť predchádzať 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 

využívanie prístupu ku kultúre, kultúrnym 

iniciatívam a k médiám a uplatňovanie ich 

politických práv. Ako zmluvná strana 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa 

Únia spolu so všetkými svojimi členskými 

štátmi zaviazala podporovať, chrániť 

a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie 

všetkých ľudských práv a základných 

slobôd všetkými osobami so zdravotným 

postihnutím. Ustanovenia dohovoru 

UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou 

právneho poriadku Únie. 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Článok 24 ZFEÚ ukladá 

Európskemu parlamentu a Rade povinnosť 

prijať ustanovenia o postupoch 

a podmienkach potrebných na iniciatívu 

občanov v zmysle článku 11 Zmluvy 

o Európskej únii. Tieto právomoci by sa 

mali vykonávať v súlade s nariadením 

[Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

211/201114]. Program by mal podporovať 

financovanie technickej a organizačnej 

podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 

211/2011], čím by sa podporil výkon práva 

občanov začať a podporovať európske 

iniciatívy občanov. 

(14) Článok 24 ZFEÚ ukladá 

Európskemu parlamentu a Rade povinnosť 

prijať ustanovenia o postupoch 

a podmienkach potrebných na iniciatívu 

občanov v zmysle článku 11 Zmluvy 

o Európskej únii. Tieto právomoci by sa 

mali vykonávať v súlade s nariadením 

[Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

211/201114]. Program by mal podnecovať 

a podporovať uplatňovanie ich práva na 

začatie a zapojenie sa do európskych 

iniciatív občanov, a to podporovaním 

financovania technickej a organizačnej 

podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 

211/2011] v rámci jeho oblasti Rovnosť a 

práva. 

__________________ __________________ 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 

2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 

2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) V súlade s aktmi Únie týkajúcimi 

sa rovnakého zaobchádzania zriadili 

členské štáty nezávislé orgány na podporu 

rovnakého zaobchádzania, označované ako 

„orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať 

proti diskriminácii na základe rasového 

a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. 

Mnohé členské štáty však prekročili rámec 

týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa 

(17) V súlade s aktmi Únie týkajúcimi 

sa rovnakého zaobchádzania zriadili 

členské štáty nezávislé orgány na podporu 

rovnakého zaobchádzania, označované ako 

„orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať 

proti diskriminácii na základe rasového 

a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. 

Mnohé členské štáty však prekročili rámec 

týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa 
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orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj 

diskrimináciou na základe iných dôvodov, 

ako je vek, sexuálna orientácia, 

náboženstvo alebo viera, zdravotné 

postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre 

rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri 

presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní 

účinného uplatňovania právnych predpisov 

o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä 

poskytovaním nezávislej pomoci obetiam 

diskriminácie, vykonávaním nezávislých 

prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, 

uverejňovaním nezávislých správ 

a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek 

otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich 

krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto 

súvislosti práca orgánov pre rovnosť 

koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 

vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú 

vnútroštátne orgány na podporu rovnakého 

zaobchádzania podľa ustanovení v 

smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 

2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 

2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné 

postavenie, keďže je jediným subjektom 

zabezpečujúcim koordináciu činností 

medzi orgánmi pre rovnosť. Táto 

koordinačná činnosť siete EQUINET je 

kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych 

predpisov Únie v oblasti boja proti 

diskriminácii v členských štátoch a mala 

by sa podporovať v rámci programu. 

orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj 

diskrimináciou na základe iných dôvodov, 

ako je jazyk, vek, sexuálna orientácia, 

náboženstvo alebo viera, zdravotné 

postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre 

rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri 

presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní 

účinného uplatňovania právnych predpisov 

o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä 

poskytovaním nezávislej pomoci obetiam 

diskriminácie, vykonávaním nezávislých 

prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, 

uverejňovaním nezávislých správ 

a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek 

otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich 

krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto 

súvislosti práca orgánov pre rovnosť 

koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 

vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú 

vnútroštátne orgány na podporu rovnakého 

zaobchádzania podľa ustanovení v 

smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 

2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 

2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné 

postavenie, keďže je jediným subjektom 

zabezpečujúcim koordináciu činností 

medzi orgánmi pre rovnosť. Táto 

koordinačná činnosť siete EQUINET je 

kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych 

predpisov Únie v oblasti boja proti 

diskriminácii v členských štátoch a mala 

by sa podporovať v rámci programu. 

_________________ _________________ 

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 

2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 

zaobchádzania s osobami bez ohľadu 

na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 

180, 19.7.2000, s. 22). 

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 

2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 

zaobchádzania s osobami bez ohľadu 

na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 

180, 19.7.2000, s. 22). 

16 Smernica Rady 2004/113/ES 

z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 

rovnakého zaobchádzania medzi mužmi 

a ženami v prístupe k tovaru a službám 

a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 

21.12.2004, s. 37). 

16 Smernica Rady 2004/113/ES 

z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 

rovnakého zaobchádzania medzi mužmi 

a ženami v prístupe k tovaru a službám 

a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 

21.12.2004, s. 37). 

17 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 

17 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
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o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 

a rovnakého zaobchádzania s mužmi 

a ženami vo veciach zamestnanosti 

a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 

s. 23). 

o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 

a rovnakého zaobchádzania s mužmi 

a ženami vo veciach zamestnanosti 

a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 

s. 23). 

18 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o 

uplatňovaní zásady rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi 

vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 

zárobkovo činné osoby a o zrušení 

smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 

180, 15.7.2010, s. 1). 

18 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o 

uplatňovaní zásady rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi 

vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 

zárobkovo činné osoby a o zrušení 

smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 

180, 15.7.2010, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Nezávislé orgány pre ľudské práva 

a organizácie občianskej spoločnosti 

zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, 

ochrane a zvyšovaní povedomia 

o spoločných hodnotách Únie v súlade 

s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní 

k účinnému uplatňovaniu práv 

vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty 

základných práv EÚ. Ako sa uvádza v 

uznesení Európskeho parlamentu z 18. 

apríla 2018, náležitá finančná podpora je 

kľúčom k rozvoju priaznivého a 

udržateľného prostredia pre organizácie 

občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa 

tak posilní a umožní im to nezávislé a 

účinné plnenie si svojich funkcií. 

Doplnením úsilia vynakladaného na 

vnútroštátnej úrovni by financovanie 

z prostriedkov EÚ preto malo prispieť 

k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe 

kapacít nezávislých organizácií občianskej 

spoločnosti pôsobiacich v oblasti 

presadzovania ľudských práv, ktorých 

činnosti napomáhajú pri strategickom 

presadzovaní práv vyplývajúcich z práva 

EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj 

(18) Nezávislé orgány pre ľudské práva 

a organizácie občianskej spoločnosti 

zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, 

ochrane a zvyšovaní povedomia 

o spoločných hodnotách Únie v súlade 

s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní 

k účinnému uplatňovaniu práv 

vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty 

základných práv EÚ. Ako sa uvádza v 

uznesení Európskeho parlamentu z 19. 

apríla 2018, zvýšenie financovania 

a náležitá finančná podpora je kľúčom k 

rozvoju priaznivého a udržateľného 

prostredia pre organizácie občianskej 

spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a 

umožní im to nezávislé a účinné plnenie si 

svojich funkcií. Doplnením úsilia 

vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by 

financovanie z prostriedkov EÚ, a to aj 

prostredníctvom primeraného základného 

financovania a možností zjednodušeného 

vykazovania nákladov, finančných 

pravidiel a postupov, preto malo prispieť k 

podpore, posilneniu postavenia a tvorbe 

kapacít nezávislých organizácií občianskej 

spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
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propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako 

aj presadzovaním a ochranou spoločných 

hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia 

o nich na vnútroštátnej úrovni. 

presadzovania ľudských práv, ktorých 

činnosti napomáhajú pri strategickom 

presadzovaní práv vyplývajúcich z práva 

EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj 

propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako 

aj presadzovaním a ochranou spoločných 

hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o 

nich na vnútroštátnej úrovni. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Na to, aby sa zabezpečila efektívna 

alokácia finančných prostriedkov zo 

všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné 

zabezpečiť európsku pridanú hodnotu 

všetkých vykonávaných akcií, ich 

komplementárnosť s akciami členských 

štátov, pričom musí by vyvinuté úsilie 

o konzistentnosť, komplementárnosť 

a súčinnosť medzi programami 

financovania, ktoré podporujú vzájomne 

úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä 

v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva 

a hodnoty – a tým aj s programom 

Spravodlivosť, ako aj s programom 

Kreatívna Európa a s programom Erasmus 

+ s cieľom využiť potenciál kultúrnych 

prienikov v oblastiach kultúry, médií, 

umenia, vzdelávania a kreativity. Je 

potrebné vytvoriť súčinnosť s ostatnými 

programami európskeho financovania, 

najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného 

trhu, podnikania, mládeže, zdravia, 

občianstva, spravodlivosti, migrácie, 

bezpečnosti, výskumu, inovácií, 

technológií, priemyslu, súdržnosti, 

cestovného ruchu, vonkajších vzťahov, 

obchodu a rozvoja. 

(21) Na to, aby sa zabezpečila efektívna 

alokácia finančných prostriedkov zo 

všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné 

zabezpečiť európsku pridanú hodnotu 

všetkých vykonávaných akcií a ich 

komplementárnosť s akciami členských 

štátov. Malo by sa vyvinúť úsilie o 

konzistentnosť, komplementárnosť a 

transparentnú a jasne vymedzenú 

súčinnosť medzi programami financovania, 

ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace 

oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu 

pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým 

aj s programom Spravodlivosť, ako aj s 

programom Kreatívna Európa, Európskym 

zborom solidarity a s programom Erasmus 

+ s cieľom využiť potenciál kultúrnych 

prienikov v oblastiach kultúry, 

audiovizuálnych služieb, médií, umenia, 

formálneho a neformálneho vzdelávania a 

informálneho učenia sa a kreativity. Je 

potrebné vytvoriť súčinnosť s ostatnými 

programami európskeho financovania, 

najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného 

trhu, podnikania, mládeže, 

dobrovoľníctva, odbornej prípravy, 

zdravia, občianstva, spravodlivosti, 

sociálneho začleňovania, najmä pokiaľ 

ide o migrantov a najviac znevýhodnené 

osoby, migrácie, bezpečnosti, výskumu, 

inovácií, technológií, priemyslu, 

súdržnosti, klímy, cestovného ruchu, 
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športu, vonkajších vzťahov, rozširovania, 

medzinárodnej spolupráce, obchodu a 

rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Na tento program sa vzťahuje 

nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie 

o rozpočtových pravidlách] (ďalej len 

„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 

Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia 

rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa 

týkajú grantov, cien, verejného 

obstarávania, nepriamej implementácie, , 

finančných nástrojov a rozpočtových 

záruk. 

(23) Na tento program sa vzťahuje 

nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie 

o rozpočtových pravidlách] (ďalej len 

„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 

Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia 

rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa 

týkajú grantov, cien, verejného 

obstarávania, nepriamej implementácie, 

finančnej pomoci, finančných nástrojov a 

rozpočtových záruk a požaduje sa úplná 

transparentnosť pri využívaní zdrojov, 

správne finančné riadenie a obozretné 

využívanie zdrojov, najmä pravidlá 

týkajúce sa možnosti financovania 

miestnych, regionálnych, národných 

alebo nadnárodných organizácií 

občianskej spoločnosti prostredníctvom 

viacročných grantov na prevádzku, 

kaskádových grantov a flexibilných 

postupov poskytovania grantov. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Typy financovania a spôsoby 

plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 

zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 

špecifické ciele opatrení a priniesť 

výsledky, berúc do úvahy najmä náklady 

na kontroly, administratívnu záťaž 

a predpokladané riziko nesúladu. Malo by 

to zahŕňať zohľadnenie použitia 

(24) Typy financovania a spôsoby 

plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 

zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 

pozitívnu celkovú mieru úspechu, najmä 

pokiaľ ide o granty na akcie a projekty, 
a priniesť výsledky v súlade so 

špecifickými cieľmi daných akcií, berúc 

do úvahy najmä náklady na kontroly, 
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jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 

a jednotkových nákladov, ako aj 

financovanie, ktoré nie je spojené 

s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 

ods. 1 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. V súlade s nariadením 

o rozpočtových pravidlách, nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 883/2013, nariadením Rady20 

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

Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 

a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú 

byť finančné záujmy Únie chránené 

primeranými opatreniami vrátane 

prevencie, zisťovania, nápravy 

a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 

vymáhania stratených, nesprávne 

vyplatených alebo nesprávne použitých 

finančných prostriedkov a prípadne 

ukladania administratívnych sankcií. 

Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 

proti podvodom (OLAF) vykonávať 

v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 

č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 

č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane 

kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 

zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo 

akémukoľvek inému protiprávnemu 

konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 

Únie. Európska prokuratúra môže v súlade 

s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať 

a stíhať podvody a iné trestné činy 

poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako 

sa stanovuje v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. 

V súlade s nariadením o rozpočtových 

pravidlách má každá osoba alebo každý 

subjekt, ktoré prijímajú finančné 

prostriedky Únie, v plnej miere 

spolupracovať pri ochrane finančných 

záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 

OLAF, Európskej prokuratúre 

a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 

práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 

tretie strany zúčastňujúce sa na 

implementácii finančných prostriedkov 

Únie udelili rovnocenné práva. 

administratívnu záťaž, veľkosť a kapacitu 

príslušných zainteresovaných strán a 

cieľových prijímateľov a predpokladané 

riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať 

zohľadnenie použitia jednorazových 

platieb, paušálnych sadzieb, jednotkových 

nákladov a ďalších parametrov, ktoré 

umožnia účinnejšie prispôsobenie osobám 

so špeciálnymi potrebami, ako aj 

financovanie, ktoré nie je spojené s 

nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 

1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

Požiadavky na spolufinancovanie by sa 

mali prijímať v nepeňažnej forme a môže 

sa od nich upustiť v prípadoch 

obmedzeného doplnkového financovania. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 

pravidlách, nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 883/2013, nariadením Rady20 (Euratom, 

ES) č. 2988/9521, nariadením Rady 

(Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením 

Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné 

záujmy Únie chránené primeranými 

opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, 

nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí 

a podvodov, vymáhania stratených, 

nesprávne vyplatených alebo nesprávne 

použitých finančných prostriedkov 

a prípadne ukladania administratívnych 

sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad 

pre boj proti podvodom (OLAF) 

vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, 

Euratom) č. 883/2013 a nariadením 

(Euratom, ES) č. 2185/96 správne 

vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na 

mieste s cieľom zistiť, či nedošlo 

k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek 

inému protiprávnemu konaniu 

poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. 

Európska prokuratúra môže v súlade 

s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať 

a stíhať podvody a iné trestné činy 

poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako 

sa stanovuje v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. 

V súlade s nariadením o rozpočtových 

pravidlách má každá osoba alebo každý 

subjekt, ktoré prijímajú finančné 
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prostriedky Únie, v plnej miere 

spolupracovať pri ochrane finančných 

záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 

OLAF, Európskej prokuratúre 

a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 

práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 

tretie strany zúčastňujúce sa na 

implementácii finančných prostriedkov 

Únie udelili rovnocenné práva. 

__________________ __________________ 

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 

z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorým sa 

zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 

Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 

248, 18.9.2013, s. 1). 

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 

z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorým sa 

zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 

Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 

248, 18.9.2013, s. 1). 

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 

č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 

s. 1). 

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 

č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 

s. 1). 

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 

č. 2185/96 z 11. novembra 1996 

o kontrolách a inšpekciách na mieste, 

vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev pred spreneverou a inými 

podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 

2). 

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 

č. 2185/96 z 11. novembra 1996 

o kontrolách a inšpekciách na mieste, 

vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev pred spreneverou a inými 

podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 

2). 

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 

z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 

posilnená spolupráca na účely zriadenia 

Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 

31.10.2017, s. 1). 

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 

z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 

posilnená spolupráca na účely zriadenia 

Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 

31.10.2017, s. 1). 

24 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 

o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 

finančné záujmy Únie, prostredníctvom 

trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 

28.7.2017, s. 29). 

24 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 

o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 

finančné záujmy Únie, prostredníctvom 

trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 

28.7.2017, s. 29). 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Vzhľadom na dôležitosť boja proti 

zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 

napĺňať ciele Parížskej dohody a OSN 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 

prispeje tento program k tomu, aby sa 

akcie v oblasti klímy stali významnou 

témou a dodržal sa celkový záväzok 

poskytnúť 25 % rozpočtových výdavkov 

EÚ na podporu cieľov súvisiacich s touto 

problematikou. Počas prípravy 

a implementácie programu budú 

identifikované relevantné akcie a budú 

posúdené v kontexte jeho hodnotenia 

v polovici trvania. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky na vykonávanie tohto 

nariadenia by sa mala na Komisiu 

delegovať právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, pokiaľ ide o ukazovatele 

uvedené v článkoch 14 a 16 a v prílohe II. 

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, 

a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so 

zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 

2016 o lepšej tvorbe práva. V záujme 

zabezpečenia rovnakej účasti na príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

doručujú Európskemu parlamentu a Rade 

súčasne s odborníkmi z členských štátov 

a ich odborníci majú systematicky prístup 

(30) S cieľom zabezpečiť vykonávanie 

tohto nariadenia v záujme zaistenia 

účinného posúdenia pokroku programu 

pri plnení jeho cieľov by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 

pracovné programy a viacročné priority 

podľa článku 13 a ukazovatele uvedené v 

článkoch 14 a 16 a v prílohe II. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 

aj na úrovni expertov, a aby sa tieto 

konzultácie viedli v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

práva. V záujme zabezpečenia rovnakej 

účasti na príprave delegovaných aktov 

sa všetky dokumenty doručujú 
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na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

Európskemu parlamentu a Rade súčasne 

s odborníkmi z členských štátov a ich 

odborníci majú systematicky prístup na 

zasadnutia skupín odborníkov Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom tohto 

programu je chrániť a podporovať práva 

a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ 

vrátane podpory organizácií občianskej 

spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, 

demokratické a inkluzívne spoločnosti. 

1. Všeobecným cieľom tohto 

programu je chrániť a podporovať 

európske občianstvo a právny štát, ako aj 

práva, zásady a hodnoty zakotvené v 

zmluvách EÚ, na základe ktorých bola 

založená Únia. Malo by sa to dosiahnuť 

najmä podporou kľúčových 

zainteresovaných strán, ako sú združenia 

občanov, expertné skupiny, výskumné, 

kultúrne a akademické inštitúcie a 

organizácie občianskej spoločnosti na 

miestnej, regionálnej, národnej a 

nadnárodnej úrovni, s cieľom 

pripomenúť všetkým význam týchto 

hodnôt a zásad a tým zachovať otvorené, 

demokratické a inkluzívne spoločnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podporovať angažovanosť a účasť 

občanov na demokratickom živote Únie 

(oblasť zapojenie a účasť občanov); 

b) zvyšovať informovanosť občanov, 

a najmä mladých ľudí, o význame EÚ 

prostredníctvom činností zameraných na 

zachovanie spomienky na historické 

udalosti, ktoré viedli k jej vzniku, a 

podporovať demokraciu, slobodu prejavu, 

pluralitu, občiansku angažovanosť, ako aj 

občianske stretnutia a účasť občanov na 

demokratickom živote Únie (oblasť 
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aktívne občianstvo); 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V rámci špecifického cieľa stanoveného 

v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program 

zameriava na: 

V rámci špecifického cieľa stanoveného v 

článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje 

tieto ciele: 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ochranu a podporu práv dieťaťa, 

práv osôb so zdravotným postihnutím, práv 

spojených s únijným občianstvom a práva 

na ochranu osobných údajov 

b) ochranu a podporu práv dieťaťa, 

práv osôb so zdravotným postihnutím, práv 

spojených s občianstvom Únie vrátane 

práva na začatie Európskej občianskej 

iniciatívy a práva na ochranu osobných 

údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Oblasť angažovanosť a účasť občanov Oblasť aktívne občianstvo 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V rámci špecifického cieľa stanoveného v 

článku 2 ods. 2 písm. b) sa program 

V rámci špecifického cieľa stanoveného v 

článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje 
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zameriava na: tieto ciele: 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zvyšovanie informovanosti občanov 

o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve 

a rozmanitosti; 

a) podporu projektov, ktoré 

predkladajú občania, s osobitným 

dôrazom na mladých ľudí, a ktoré sa 

zameriavajú na povzbudenie občanov, aby 

si nielen pripomínali udalosti, ktoré 

predchádzali vzniku EÚ a ktoré tvoria 

jadro jej historickej pamäte, ale aby 

zároveň viac spoznávali svoju spoločnú 

históriu, kultúru a hodnoty a uvedomovali 

si bohatstvo svojho spoločného 

kultúrneho dedičstva a kultúrnej a 

jazykovej rozmanitosti, ktoré sú základom 

spoločnej budúcnosti; podporu 
informovanosti občanov o Únii, jej vzniku, 

dôvodoch jej existencie a dosiahnutých 

úspechoch a zvyšovanie ich 

informovanosti o jej súčasných a 

budúcich výzvach, ako aj o význame 

vzájomného porozumenia a tolerancie, 

ktoré sú samotným jadrom európskeho 

projektu; 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) umožnenie a podporu výmeny 

osvedčených postupov v oblasti 

vzdelávania v súvislosti s európskym 

občianstvom, a to v rámci formálneho 

vzdelávania aj informálneho učenia sa; 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podporu výmen a spolupráce medzi 

občanmi rôznych krajín; podporu 

občianskej a demokratickej účasti 

umožňujúcu občanom a reprezentatívnym 

združeniam oznamovať a zverejňovať 

svoje stanoviská k všetkým oblastiam 

činnosti Únie. Článok 5 

b) podporu verejného dialógu 

prostredníctvom partnerstiev miest, 

stretnutí občanov, najmä mladých ľudí, a 

prostredníctvom spolupráce medzi obcami, 

miestnymi spoločenstvami a 

organizáciami občianskej spoločnosti z 
rôznych krajín, aby tak mohli priamo 

získať praktické skúsenosti s bohatou 

kultúrnou rozmanitosťou a dedičstvom 

Únie a zvýšiť angažovanosť občanov v 

spoločnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) podporu a posilnenie občianskej 

účasti na demokratickom živote Únie na 

miestnej, vnútroštátnej a nadnárodnej 

úrovni; umožnenie občanom a 

združeniam, aby podporovali 

medzikultúrny dialóg a viedli riadnu 

verejnú diskusiu o všetkých oblastiach 

činnosti Únie, a tým prispievali k 

formovaniu politickej agendy Únie; 

podporu spoločných organizovaných 

iniciatív vo forme združení občanov, ako 

aj vo forme sietí právnych subjektov s 

cieľom účinnejšie vykonávať ciele 

uvedené v predchádzajúcich odsekoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V rámci špecifického cieľa stanoveného v 

článku 2 ods. 2 písm. c) sa program 

zameriava na: 

V rámci špecifického cieľa stanoveného v 

článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje 

tieto ciele: 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na 

implementovanie programu na obdobie 

rokov 2021 až 2027 je [641 705 000] EUR 

v bežných cenách. 

1. Finančné krytie na 

implementovanie programu na obdobie 

2021 až 2027 je [908 705 000] EUR v 

bežných cenách. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) [233 000 000] EUR na špecifické 

ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b). 

b) [500 000 000] EUR alebo 

prinajmenšom 40% finančného krytia 

programu uvedeného v odseku 1 na 

dosahovanie špecifických cieľov 

uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b); 

približne 15% celkového rozpočtu 

vyčleneného na tento cieľ sa prideľuje na 

činnosti súvisiace s posilňovaním 

historického povedomia, 65% na 

demokratickú angažovanosť, 10 % na 

propagačnú činnosť a 10 % na jeho 

správu (orientačné prerozdelenie); 

 Komisia sa od pridelených 

percentuálnych podielov v rámci 

finančného krytia neodkloní o viac ako 5 

percentuálnych bodov pre každú skupinu 

osobitných cieľov. Ak sa ukáže, že tento 

limit je nutné prekročiť, Komisia je 

splnomocnená v súlade s článkom 16 

prijímať delegované akty s cieľom 
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upraviť každý z podielov o viac než 5 a 

najviac 10 percentuálnych bodov. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 

použiť na technickú a správnu pomoc 

určenú na implementáciu programu, ako sú 

prípravné, monitorovacie, kontrolné, 

audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 

systémov informačných technológií na 

úrovni inštitúcií, štúdie, stretnutia 

odborníkov, na oznámenia o prioritách 

a oblastiach týkajúcich sa všeobecných 

cieľov programu. 

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 

použiť na technickú a správnu pomoc 

určenú na implementáciu programu, ako sú 

prípravné, monitorovacie, kontrolné, 

audítorské a hodnotiace činnosti, štúdie a 

stretnutia odborníkov, na oznámenia o 

prioritách a oblastiach týkajúcich sa 

všeobecných cieľov programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia vyčlení najmenej 40 % 

zdrojov uvedených v odseku 1 na podporu 

organizácií občianskej spoločnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. V programe je zahrnutý prístup k 

informáciám o programe, ktorý je 

prispôsobený osobám so zdravotným 

postihnutím, aby sa im umožnilo v plnej 

miere uplatňovať svoje práva a náležite sa 

podieľať na živote spoločnosti, v ktorej 

žijú. 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) akýkoľvek právny subjekt zriadený 

podľa práva Únie alebo akákoľvek 

medzinárodná organizácia. 

b) akýkoľvek neziskový právny 

subjekt zriadený podľa práva Únie alebo 

akákoľvek medzinárodná organizácia. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Grant na prevádzku možno udeliť 

Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre 

rovnosť (EQUINET) bez výzvy na 

predkladanie návrhov na pokrytie 

výdavkov spojených s jej stálym 

pracovným programom. 

3. Grant na prevádzku možno udeliť 

Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre 

rovnosť (EQUINET) bez výzvy na 

predkladanie návrhov podľa článku 6 ods. 

2 písm. a) na pokrytie výdavkov spojených 

s jej stálym pracovným programom. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pracovný program Pracovný program a viacročné priority 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pracovný program prijíma 

Komisia prostredníctvom vykonávacieho 

aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma 

2. Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 16 prijímať delegované akty 

s cieľom doplniť toto nariadenie 
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v súlade s konzultačným postupom 

uvedeným v článku 19. 
stanovením príslušných pracovných 

programov a prípadne viacročných 

priorít, na ktorých sú tieto pracovné 

programy založené. Komisia pri 

vypracúvaní pracovných programov vedie 

konzultácie s organizáciami 

zastupujúcimi občiansku spoločnosť a s 

organizáciami zastupujúcimi miestne a 

regionálne orgány. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Systém podávania správ 

o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu 

a výsledkov zbierali efektívne, účinne 

a včas. Na tento účel sa príjemcom 

finančných prostriedkov Únie a členským 

štátom ukladajú primerané požiadavky na 

podávanie správ. 

3. Systém podávania správ o 

výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie programu a 

jeho výsledkov zostavili a zozbierali 

efektívne, účinne a včas, aby sa presne 

zobrazilo prideľovanie finančných 

prostriedkov na konkrétne projekty a aby 

sa synergie vytvorené medzi programami 

financovania riadne zdokumentovali. Na 

tento účel sa zabezpečí účasť subjektov 

zapojených do programu. Príjemcom 

finančných prostriedkov Únie a členským 

štátom sa ukladajú primerané a najmenej 

zaťažujúce požiadavky na podávanie 

správ. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje 

do 31. decembra 2027. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článkoch 6, 13 a 14 sa Komisii 

udeľuje do 31. decembra 2027. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 
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Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 14 môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 

článkoch 6, 13 a 14 môže Európsky 

parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 14 nadobudne účinnosť, ak 

Európsky parlament alebo Rada voči nemu 

nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 

ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 

článkov 6, 13 alebo 14 nadobudne 

účinnosť, ak Európsky parlament alebo 

Rada voči nemu nevzniesli námietku 

v lehote dvoch mesiacov odo dňa 

oznámenia uvedeného aktu Európskemu 

parlamentu a Rade alebo ak pred 

uplynutím uvedenej lehoty Európsky 

parlament a Rada informovali Komisiu 

o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia vykonáva v súvislosti 

s programom a jeho akciami a výsledkami 

2. Komisia vykonáva v súvislosti 

s programom a jeho akciami a výsledkami 
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informačné a komunikačné činnosti. 

Finančné zdroje alokované na program 

zároveň prispievajú k inštitucionálnej 

komunikácii o politických prioritách 

Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 

v článku 2. 

informačné a komunikačné činnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 18 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 18 a 

 Národné kontaktné miesta 

 Každý členský štát zriadi nezávislé a 

kvalifikované národné kontaktné miesto s 

personálom, ktorého úlohou je 

poskytovať potenciálnym prijímateľom 

programu (občanom, organizáciám a 

regionálnym orgánom) usmernenia, 

praktické informácie a pomoc, pokiaľ ide 

o všetky aspekty programu, a to aj v 

súvislosti s postupom podávania žiadostí a 

prípravou návrhov, distribúciou 

dokumentácie, vyhľadávaním partnerov, 

odbornou prípravou a ďalšími 

formalitami, čím sa zaručí jednotné 

vykonávanie programu. Národné 

kontaktné miesta nenesú žiadnu 

zodpovednosť za hodnotenie projektov, 

keďže táto právomoc je vyhradená 

Európskej komisii. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výbor môže zasadať v rôznych 

zloženiach, aby sa zaoberal jednotlivými 

zložkami programu. 

3. Výbor môže zasadať v rôznych 

zloženiach, aby sa zaoberal jednotlivými 

zložkami programu. V prípade potreby sa v 

súlade s jeho rokovacím poriadkom na 
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zasadnutia pravidelne ako pozorovatelia 

pozývajú externí experti vrátane zástupcov 

sociálnych partnerov, organizácií 

občianskej spoločnosti a zástupcov 

prijímateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Špecifické ciele programu uvedené 

v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä 

prostredníctvom podpory týchto činností: 

Špecifické ciele programu uvedené 

v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä 

prostredníctvom podpory týchto 

všeobecných činností: 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zvyšovanie povedomia, šírenie 

informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík 

a práv v oblastiach, na ktoré sa program 

vzťahuje; 

a) zvyšovanie povedomia občanov, 

najmä mladých ľudí a ľudí patriacich k 

znevýhodneným a nedostatočne 

zastúpeným skupinám spoločnosti, o 

spoločných hodnotách, právach a 

zásadách, na ktorých je Únia založená, o 

ich právach a povinnostiach ako 

európskych občanov, ako aj o spôsoboch 

ochrany a uplatňovania týchto práv bez 

ohľadu na to, kde žijú; podpora projektov 

vytvorených s cieľom zlepšiť znalosť 

politík a práv v oblastiach, na ktoré sa ciele 

programu vzťahujú; podpora formálneho 

vzdelávania a informálneho učenia sa v 

súvislosti s európskym občianstvom. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vzájomné učenie prostredníctvom 

výmeny osvedčených postupov medzi 

zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť 

znalosti a vzájomné porozumenie 

a občiansku a demokratickú angažovanosť; 

b) vzájomné učenie prostredníctvom 

výmeny a zdôrazňovania osvedčených 

postupov medzi zúčastnenými stranami 

(vrátane združení, organizácií občianskej 

spoločnosti, orgánov miestnej samosprávy 

a občanov) s cieľom zlepšiť 

znalosti, vzájomné porozumenie 

a občiansku a demokratickú angažovanosť 

a ďalej zhodnocovať výsledky 

podporovaných činností; 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Príloha 1 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) analytické a monitorovacie 

činnosti1 zamerané na zlepšenie 

pochopenia situácie v členských štátoch a 

na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa 

program vzťahuje, ako aj na zlepšenie 

vykonávania práva a politík EÚ; 

vypúšťa sa 

__________________  

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 

údajov a štatistiky, vypracúvanie 

spoločných metodík, prípadne 

ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, 

štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, 

hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a 

uverejňovanie pokynov, správ a 

vzdelávacích materiálov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) podpora iniciatív a opatrení na 

presadzovanie a ochranu slobody 
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a plurality médií a na budovanie kapacít 

pre nové výzvy, ako sú nové mediálne 

technológie a boj proti nenávistným 

prejavom; 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) vývoj a údržba nástrojov 

informačných a komunikačných 

technológií; 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) zvyšovanie povedomia a 

porozumenia verejnosti, pokiaľ ide o 

riziká, pravidlá, záruky a práva súvisiace s 

ochranou osobných údajov a súkromia 

a digitálnou bezpečnosťou, ako aj riešenie 

falošných správ a cielených 

dezinformácií, a to prostredníctvom 

zvyšovania povedomia, odbornej prípravy, 

štúdií a monitorovacích činností, najmä 

so zameraním na mladých ľudí; 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) posilňovanie informovanosti 

občanov o európskej kultúre, histórii 

a historickom povedomí, ako aj pocit 

spolupatričnosti k Únii; 

f) posilňovanie informovanosti 

občanov, predovšetkým mladých ľudí, o 

európskej kultúre, kultúrnom dedičstve, 

histórii a historickom povedomí, ale aj o 

budúcich výzvach, pred ktorými EÚ stojí, 
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a posilňovanie ich pocitu spolupatričnosti 

k Únii, a to najmä prostredníctvom: 

 i)  iniciatív, ktorých cieľom je 

zamyslieť sa nad príčinami totalitných 

režimov v moderných dejinách Európy a 

pripomenúť si obete ich zločinov; 

 ii)  činností týkajúcich sa ďalších 

rozhodujúcich udalostí a medzníkov 

v najnovších dejinách Európy; 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) spájanie Európanov rôznych 

národností a kultúr prostredníctvom ich 

účasti na činnostiach v rámci projektov 

partnerských miest; 

g) spájanie občanov rôznych 

národností a kultúr prostredníctvom ich 

účasti na stretnutiach, činnostiach v rámci 

projektov partnerských miest, projektov 

malého rozsahu a projektov občianskej 

spoločnosti, čím sa vytvárajú podmienky 

na rozhodnejší prístup zdola nahor v 

záujme utvárania politickej agendy Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno h 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) podpora a uľahčenie aktívnej účasti 

na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj 

zvyšovania povedomia o právach 

a hodnotách prostredníctvom podpory 

organizácií občianskej spoločnosti; 

h) podpora a uľahčenie aktívnej a 

inkluzívnej účasti na budovaní 

demokratickejšej Únie, s osobitnou 

pozornosťou zameranou na 

marginalizované skupiny spoločnosti, 

okrem iného podporou využívania 

nástrojov elektronickej demokracie a 

európskej iniciatívy občanov; zvyšovanie 
povedomia o presadzovaní a obhajobe 

práv a hodnôt prostredníctvom podpory 

organizácií občianskej spoločnosti; 
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Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) rozvíjanie kapacít európskych sietí 

s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať 

právo, ciele a stratégie politiky Únie, ako 

aj podpora organizácií občianskej 

spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na 

ktoré sa program vzťahuje; 

j) podpora organizácií občianskej 

spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na 

ktoré sa program vzťahuje; 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno j a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ja) posilnenie kapacít a nezávislosti 

obhajcov ľudských práv a organizácií 

občianskej spoločnosti, ktoré monitorujú 

situáciu v oblasti právneho štátu a 

podporujú činnosti na miestnej, 

regionálnej a vnútroštátnej úrovni; 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 – písmeno j b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 jb) podpora a rozvoj dialógu s 

organizáciami občianskej spoločnosti o 

rozvoji, vykonávaní a monitorovaní práva, 

politických cieľov a stratégií Únie vo 

všetkých oblastiach, na ktoré sa program 

vzťahuje; 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Program bude monitorovaný na základe 

súboru ukazovateľov určených na zistenie 

rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné 

a špecifické ciele programu, a s cieľom 

minimalizovať administratívnu záťaž 

a náklady. Na tento účel sa budú zbierať 

údaje podľa tohto súboru hlavných 

ukazovateľov: 

Program bude monitorovaný na základe 

súboru ukazovateľov určených na zistenie 

rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné 

a špecifické ciele programu, a s cieľom 

minimalizovať administratívnu záťaž 

a náklady. Ak je to možné, ukazovatele sa 

rozčlenia podľa veku, pohlavia 

a akýchkoľvek iných zozbierateľných 

údajov (etnická príslušnosť, zdravotné 

postihnutie, rodová identita...). Na tento 

účel sa budú zbierať údaje podľa tohto 

súboru hlavných ukazovateľov: 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Príloha II – tabuľka – riadok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

počet nadnárodných sietí a iniciatív 

zameraných na európsku pamäť 

a dedičstvo v dôsledku intervencie 

programu 

počet nadnárodných sietí a iniciatív 

zameraných na európske historické 

povedomie, dedičstvo a občiansky dialóg v 

dôsledku intervencie programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Príloha II – tabuľka – riadok 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Geografické rozloženie projektov 
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI 
POSKYTLI PODNETY 

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 

spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave stanoviska až po jeho prijatie vo výbore získala 

podnety od týchto subjektov alebo osôb: 

Subjekt a/alebo osoba 

Občianska spoločnosť Európa 

Európske fórum mládeže 

Rada európskych obcí a regiónov 

Fundacja im. Stefana Batorego 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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