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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

V článku 2 Smlouvy o Evropské unii se stanoví, že „Unie je založena na hodnotách úcty
k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských 
práv, včetně práv příslušníků menšin“. Vzhledem k tomu, že evropské společnosti čelí
v poslední době extremismu a rozkolům, které zpochybňují myšlenku otevřených 
inkluzivních společností, Komise se domnívá, že je nanejvýš důležité tyto hodnoty prosazovat
a posilovat. Lidé jsou navíc stále oběťmi diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku
a sexuální orientace, a ženy, děti a jiné zranitelné osoby jsou denně oběťmi násilí. Nemají 
dostatečné povědomí o hodnotách EU a o svých občanských právech a někteří je dokonce 
zpochybňují.

Komise zjistila, že fragmentovaná povaha a omezenost zdrojů, které byly doposud vyčleněny 
pro tuto oblast, nejsou dostatečné, aby vyřešily všechny tyto problémy, a proto je spojila do 
nového programu Práva a hodnoty, který bude financován z nového Fondu pro spravedlnost, 
práva a hodnoty s přídělem 641 705 000 EUR. Návrh nařízení, kterým se zavádí program 
Práva a hodnoty, byl zveřejněn dne 30. května 2018.

Navrhovaný nový program spojuje dva programy financování, konkrétně program Práva, 
rovnost a občanství a program Evropa pro občany. Obecným cílem nového programu je 
chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv 
Evropské unie. Tohoto obecného cíle bude dosaženo prostřednictvím tří specifických cílů:

• podpora rovnosti a práv (složka Rovnost a práva): zaměření na předcházení nerovnosti
a diskriminaci, podporu komplexních politik k prosazování a uplatňování rovnosti žen a mužů
a antidiskriminace, jakož i politik v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti, 
ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených
s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů;

• podpora angažovanosti a účasti občanů na životě Unie (složka Angažovanost a účast 
občanů): zaměření na zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictví a rozmanitosti ze 
strany občanů a podpora výměn a spolupráce mezi občany různých zemí;

• boj proti všem formám násilí (složka Daphne): zaměření na předcházení všem formám 
násilí na dětech, mladých lidech, ženách a na jiných rizikových skupinách a na podporu
a ochranu obětí tohoto násilí.

Metodika

V EP je hlavním příslušným výborem výbor LIBE. Výbor EMPL je výborem, který 
vypracovává stanovisko, podle článku 53.

Klíčové body pro zpravodajku v jejím stanovisku
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• Přejmenovat program na program „Práva, rovnost a hodnoty“ a vyjádřit tak, že EU má 
ambice dosáhnout rovnosti pro všechny.

• Aktualizovat znění obecného cíle programu a zdůraznit tak rovnost a práva jako cíle, 
které jsou již uvedeny v textu v bodě odůvodnění 3: „Konečným cílem je podpořit a zachovat 
právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost.“

• Rozšířit osobní působnost nového programu v souladu s ESF+ konkrétně na lidi.

• Zajistit, aby v příštím programovém období byla věnována řádná pozornost boji proti 
rasismu a nenávistným projevům na internetu.

• Vzhledem k tomu, že vstoupilo v platnost nové obecné nařízení o ochraně údajů, je 
třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně zpracování údajů v souvislosti se zaměstnaností
s ohledem na citlivost těchto údajů.

• Přesunutí seznamu způsobilých opatření do hlavního aktu, neboť tak významná část 
právního předpisu nesmí být skryta v příloze! Proto je navrhován nový článek 9a a přesun 
celého seznamu z přílohy I do tohoto článku.

• Equinet by měl mít zajištěno financování z programu, neboť to je síť statutárních 
orgánů spolupracujících na zavádění a monitorování uplatňování právních předpisů EU, na 
něž se vztahuje program.

• Zpravodajka navrhuje aktualizovat seznam činností. Mezi klíčové body podle ní patří:

– opatření by se neměla zaměřovat pouze na zlepšení znalostí, ale i na zlepšení 
používání acquis příslušného pro program,

– posílení tvůrčích aspektů opatření, neboť podle jejích zkušeností jsou dobrá 
tvůrčí opatření zpravidla efektivní a účinná, pokud jde o dosahování cílů programu 
stanovených v článku 2,

– navrácení opatření, která jsou v současné době podporována, ale nejsou 
uvedena v novém návrhu na podporu klíčových aktérů a vzdělávacích materiálů.

• Zpravodajka nakonec navrhuje, aby v příloze II byly přesně rozlišeny ukazatele 
výsledku od výsledných ukazatelů, a navrhuje, aby výsledné ukazatele byly součástí 
vykazování.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) S ohledem dále na akty, jež tyto 
hodnoty zdůrazňují, zejména na směrnici 
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, a směrnici Rady 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání,
a vzhledem k povinnostem vyplývajícím
v účastni EU na Úmluvě OSN o právech 
osob se zdravotním postižením a v souladu
s interinstitucionálním prohlášením 
evropského pilíře sociálních práv (2017/C 
428/09) i na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 19. dubna 2008
o nutnosti zřídit nástroj pro evropské 
hodnoty na podporu organizací občanské 
společnosti, které prosazují základní 
hodnoty v rámci Evropské unie na místní
a vnitrostátní úrovni (2018/2619(RSP), by 
Unie měla nadále dodržovat a prosazovat 
práva a hodnoty vyjádřené v článku 2 a 3 
Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tyto práva a hodnoty musí být (2) Tyto práva a hodnoty nelze 
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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“).

považovat za zajištěné a musí být nadále 
chráněny, prosazovány, 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 a nadále trvají problémy 
netolerance a diskriminace, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva, hodnoty EU a právní 
stát, které jsou neoddělitelné od 
demokracie samé a jsou podmínkou její 
účinnosti. Podporovat a prosazovat lidská 
práva, úctu k lidské důstojnosti, sociální 
práva, práva menšin, svobodu, 
demokracii, rovnost a právní stát bude 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“).

_________________________________ __________________________________

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 3

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 3

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 
hodnot, 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 na osoby
a subjekty, které přispívají podpoře, šíření
a ochraně našich společných hodnot, práv
a bohaté rozmanitosti, při současném 
zajištění toho, aby zůstaly živoucí
a dynamické. Konečným cílem je bránit,
podpořit a zachovat právem se řídící, 
spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 
společnost, včetně dynamické občanské 
společnosti. Cílem financovaných 
opatření by mělo být podněcování 
demokratické, občanské a společenské 
účasti obyvatel a podporování bohaté 
rozmanitosti evropské společnosti uvnitř 
členských států i mezi nimi, založené na 
našich společných hodnotách, 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.

Pozměňovací návrh 4

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 

(4) Program Práva a hodnoty (dále jen 
„program“) by měl umožnit rozvoj 
součinnosti za účelem řešení problémů, 
které jsou společné v souvislosti s šířením, 
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, a také rozvíjením 
nových inovativních opatření. Tím bude 



PE627.615v02-00 8/31 AD\1166737CS.docx

CS

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 
prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

umožněno plné využití 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 
prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

Odůvodnění

Spoléhat bychom se neměli výlučně na stávající opatření, ale měla by být vytvářena též nová.

Pozměňovací návrh 5

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 
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.

(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 
pokrytých programem přispěje ke zvýšení 
povědomí a aktivní angažovanosti občanů 
ve společnosti a v konečném důsledku
k jejich zapojení do demokratického
a společenského života Unie a k posílení 
sociálního začlenění a potírání 
marginalizace. Také činnosti na podporu 
vzájemného porozumění, rozmanitosti, 
dialogu a respektování druhých podpoří 
pocit sounáležitosti, sociální integrace
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. Hodnoty 
vzájemného porozumění, dialogu
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a respektu k rozmanitosti mohou být na 
evropské úrovni zakotveny pouze tehdy, 
pokud jsou dobře zakořeněny v samotných 
členských státech a jejich regionech. 
Proto by program měl rovněž propagovat 
tyto hodnoty v rámci členských států mezi 
různými národnostními, etnickými, 
jazykovými nebo náboženskými 
skupinami, které dohromady tvoří 
kulturní bohatství a rozmanitost 
společnosti.

Pozměňovací návrh 6

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 všech svých právech 
vycházejících z občanství Unie, včetně 
antidiskriminačních opatření v rámci 
volného pohybu pracovníků, jak je 
stanoveno v čl. 45 odst. 2 SFEU, a měli by 
mít pozitivní náhled na život, cestování, 
studování, práci a dobrovolnickou činnost
v jiném členském státě a také by měli být 
oprávněni požívat a uplatňovat svá práva 
spojená s občanstvím a spolehnout se na 
rovný přístup k právům a na vymahatelnost
a ochranu svých práv, včetně svých 
sociálních práv, bez jakékoliv 
diskriminace na jakémkoli základě, ať už 
jsou v jakékoliv části Unie. Dále, protože 
část občanské společnosti v současnosti 
čelí ve členském státě řadě obtíží, je třeba 
podporovat občanskou společnost,
a zejména organizace občanské 
společnosti, 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, se zvláštním zřetelem
k Listině základních práv Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Rovnost žen a mužů je základní 
hodnotou a cílem Evropské unie. Jsou-li
ženy diskriminovány a je-li s nimi nerovně 
zacházeno, dochází tím k porušování jejich
základních práv a brání jim to v plném 
politickém, sociálním a ekonomickém 
zapojení do společnosti. Existence 
strukturálních a kulturních překážek navíc 
zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen
a mužů. Prosazování rovnosti žen a mužů 
ve všech činnostech Unie je proto hlavní 
činností Unie a motor hospodářského růstu
a program by je měl podporovat.

(8) Rovnost žen a mužů je základní 
hodnotou a cílem Evropské unie. Podle 
článku 8 SFEU má Unie při všech svých 
činnostech usilovat o odstranění 
nerovností a podporovat skutečně rovné 
zacházení pro muže a ženy. Je-li kdokoli 
na základě sexuální orientace nebo 
pohlaví diskriminován a je-li s ním
nerovně zacházeno, dochází tím
k porušování jeho základních práv a brání 
mu to v plném politickém, sociálním
a ekonomickém zapojení do společnosti. 
Existence strukturálních a kulturních 
překážek navíc zabraňuje dosažení 
skutečné rovnosti žen a mužů. Prosazování
a zohledňování rovnosti žen a mužů ve 
všech činnostech Unie, mimo jiné na 
pracovišti a v zaměstnání, kde 
diskriminace přetrvává v úrovni odměny 
za práci a v přístupu k pracovnímu trhu,
je proto hlavní činností Unie a motor 
hospodářského růstu a program by je měl 
podporovat.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je zapotřebí silné politické vůle
a koordinovaného postupu, založeného na 
metodách a výsledcích předchozích 
programů Daphne, programu Práva, 
rovnost a občanství a programu 
Spravedlnost v zájmu předcházení všem 

(10) Je zapotřebí silné politické vůle
a koordinovaného postupu, založeného na 
metodách a výsledcích předchozích 
programů Daphne, programu Práva, 
rovnost a občanství a programu 
Spravedlnost v zájmu předcházení všem 
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formám násilí a boje proti nim a v zájmu 
ochrany obětí. Zejména program Daphne,
z něhož jsou poskytovány finanční 
prostředky na podporu obětí násilí a na boj 
proti násilí na ženách, dětech a mladých 
lidech, je od svého zahájení v roce 1997 
nesmírně úspěšný, pokud jde o jeho 
oblíbenost u zúčastněných stran (orgánů 
veřejné moci, akademických institucí
a nevládních organizací) i účinnost 
financovaných projektů. Financoval 
projekty na zvýšení povědomí, poskytování 
podpory službám pro oběti, na podporu 
činností nevládních organizací působících
v terénu. Zabýval se všemi formami násilí, 
například domácím násilím, sexuálním 
násilím, obchodováním s lidmi, a rovněž
i nově se objevujícími formami násilí, 
například kybernetickou šikanou. Je tedy 
třeba pokračovat ve všech těchto 
opatřeních a náležitě zohlednit tyto 
výsledky a nabyté zkušenosti při provádění 
programu.

formám násilí a boje proti nim a v zájmu 
ochrany obětí, rizikových skupin a zvláště 
zranitelných osob. Je třeba dbát na to, aby 
nedocházelo k překryvům mezi programy
a dvojímu financování. Zejména program 
Daphne, z něhož jsou poskytovány 
finanční prostředky na podporu obětí násilí
a na boj proti násilí na ženách, dětech
a mladých lidech, je od svého zahájení
v roce 1997 nesmírně úspěšný, pokud jde
o jeho oblíbenost u zúčastněných stran 
(orgánů veřejné moci, akademických 
institucí a nevládních organizací) i účinnost 
financovaných projektů. Financoval 
projekty na zvýšení povědomí, poskytování 
podpory službám pro oběti, ohrožené 
skupiny a zvláště zranitelné osoby, na 
podporu činností nevládních organizací 
působících v terénu. Zabýval se všemi 
formami násilí, například domácím 
násilím, sexuálním násilím, obchodováním
s lidmi, a rovněž i nově se objevujícími 
formami násilí, například kybernetickou 
šikanou. Je tedy třeba pokračovat ve všech 
těchto opatřeních a náležitě zohlednit tyto 
výsledky a nabyté zkušenosti při provádění 
programu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zákaz diskriminace je základní 
zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy
o fungování Evropské unie stanoví opatření
k boji proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Zákaz diskriminace je rovněž 
zakotven v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie. Mělo by se 
přihlédnout ke zvláštním rysům různých 
forem diskriminace a souběžně by měla 

(11) Zákaz diskriminace je základní 
zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy
o fungování Evropské unie stanoví opatření
k boji proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Zákaz diskriminace je rovněž 
zakotven v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie, který uvádí, že se 
zakazuje jakákoli diskriminace založená 
zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, 
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být vypracována příslušná opatření pro 
předcházení diskriminaci založené na 
jednom nebo více důvodech a pro boj proti 
ní. Program by měl podporovat opatření 
na předcházení diskriminaci, rasismu, 
xenofobii, antisemitismu, nenávisti vůči 
muslimům a jiným formám 
nesnášenlivosti a boj proti nim. Velká 
pozornost by v této souvislosti měla být 
rovněž věnována předcházení všem 
formám násilí a nenávisti, segregace
a stigmatizace a boji proti nim, jakož i boji 
proti šikanování, obtěžování
a netolerantnímu zacházení. Program by 
měl být prováděn způsobem, jímž se bude 
vzájemně posilovat s dalšími činnostmi 
Unie, které sledují stejné cíle, zejména ty, 
které uvádí sdělení Komise ze dne 5. 
dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů do 
roku 202010“ a doporučení Rady ze dne 9. 
prosince května 2013 o účinných
opatřeních v oblasti integrace Romů
v členských státech11.

etnickém či sociálním původu, 
genetických rysech, jazyku, náboženském 
vyznání nebo přesvědčení, politických 
názorech či jakýchkoli jiných názorech, 
příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, narození, zdravotním postižení, 
věku nebo sexuální orientaci, a to v rámci 
rozsahu působnosti Smluv a aniž jsou 
dotčeny tyto Smlouvy nebo v nich uvedená 
zvláštní ustanovení, měla by být zakázána 
diskriminace na základě národnosti, 
zatímco celá kapitola III listiny je 
věnována rovnosti. Rovnost a zákaz 
diskriminace nejsou jen právními 
otázkami, ale představují základní 
problémy pro společnost, a proto by se 
mělo přihlédnout ke zvláštním rysům 
různých forem diskriminace a souběžně 
by měla být vypracována příslušná 
opatření pro předcházení diskriminaci 
založené na jednom nebo více důvodech
a pro boj proti ní a proti křížové 
diskriminaci. 

_________________________________

11 Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Program by měl podporovat 
opatření na předcházení diskriminaci, 
rasismu, xenofobii, antisemitismu, 
nesnášenlivosti vůči Romům, afrofobii, 
nenávisti vůči muslimům a jiným formám 
nesnášenlivosti, jako je zdravotní 
postižení, věk, pohlaví, genderová identita
a její vyjádření, sexuální orientace a boj 
proti nim, stejně jako uznávání práv 
každého člověka, aby s ním bylo 
zacházeno s úctou. Velká pozornost by
v této souvislosti měla být rovněž 
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věnována předcházení všem formám 
násilí a nenávisti, segregace
a stigmatizace a boji proti nim, jakož i boji 
proti šikanování (včetně kyberšikany), 
obtěžování a netolerantnímu zacházení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Program by měl být prováděn 
způsobem, jímž se bude vzájemně 
posilovat s dalšími činnostmi Unie, které 
sledují stejné cíle, zejména ty, které uvádí 
sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 
nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní 
strategie integrace Romů do roku 2020“
a doporučení Rady ze dne 9. prosince 
května 2013 o účinných opatřeních
v oblasti integrace Romů v členských 
státech1a. Podpora tolerance a začlenění
v práci a uznávání práv každého člověka, 
aby s ním bylo zacházeno s úctou v práci
a obecně ve společnosti, jsou trvalými 
úkoly, které vyžadují koordinovanější
a důraznější přístup, včetně přidělení 
dostatečných finančních prostředků.

____________________

1a Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh 12

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 

(12) Překážky související s postoji
a prostředím i nedostatečná přístupnost 
zabraňuje zapojení osob se zdravotním 
postižením do společnosti na 
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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.

rovnoprávném základě s ostatními. Osoby 
se zdravotním postižením, včetně osob
s dlouhodobým fyzickým, mentálním, 
duševním nebo smyslovým 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. V tomto 
ohledu by měl program věnovat zvláštní 
pozornost kampaním na zvyšování 
povědomí o problémech, s nimiž se 
potýkají lidé s postižením, pokud se chtějí 
plně zapojit do společnosti a využívat svá 
práva jako rovnocenní občané.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podle článků 8 a 10 SFEU by 
program měl ve všech svých činnostech 
podporovat začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů a zohlednění cílů v oblasti 
zákazu diskriminace.

(15) Podle článků 8 a 10 SFEU by 
program měl ve všech svých činnostech 
podporovat začleňování a prosazování
genderové rovnosti a cílů v oblasti zákazu 
diskriminace.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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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 
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.

(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 
otázkách souvisejících s diskriminací
v jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, 
aby byla práce všech těchto relevantních
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. Komise 
přijala doporučení ohledně norem pro 
„orgány pro rovné zacházení“ [C(2018) 
3850 final], které se týkají mandátu, 
nezávislosti, účelnosti a koordinace
a spolupráce orgánů pro rovné zacházení.
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 
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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).

Pozměňovací návrh 15

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

(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
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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.

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 
místní, regionální a vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Podle článku 9 SFEU by měla být 
podporována vysoká úroveň 
zaměstnanosti, záruka přiměřené sociální 
ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení. 
Akce prováděné v rámci tohoto programu 
by tedy měly podporovat součinnost mezi 
bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a vyloučení z trhu práce
a podporou rovnosti a boje proti všem 
formám diskriminace. Proto by provádění 
programu Práva a hodnoty mělo probíhat 
tak, aby byla zajištěna maximální 
součinnost a doplňkovost jak mezi jeho 
různými stádii, tak s Evropským sociálním 
fondem plus. Dále by měly být zajištěny 
synergie mezi programem Erasmus
a Evropským sociálním fondem plus,
s cílem zajistit, aby se tyto fondy společně 
podílely na poskytování kvalitního 
vzdělávání a zajišťování rovných 
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příležitostí pro všechny.

Pozměňovací návrh 17

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 
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 

(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.
S cílem usnadnit zapojení do programu, 
zejména ze strany malých organizací, by 
měla být zajištěna pomoc a eliminována 
zbytečná administrativní zátěž. Pokud je 
to vhodné, měla by být zvážena možnost 
dvoufázového postupu hodnocení
a možnost grantů přidělovaných na 
kaskádovém principu a víceletých 
provozních grantů. Pokud se jedná o míru 
spolufinancování, měla by zohledňovat 
typ a velikost organizace, pro kterou jsou 
výzvy v rámci programu určeny.
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. 
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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.

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 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(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).
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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 18

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 práva a hodnoty 
zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné 
prostřednictvím podporování organizací 
občanské společnosti všech velikostí, za 
účelem ochrany, posílení a zachování 
rovných, inkluzivních, otevřených
a demokratických společností založených 
na právech.

Pozměňovací návrh 19

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) podpora angažovanosti a účasti lidí
na demokratickém životě Unie (složka 
Angažovanost a účast občanů),

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předcházení nerovnosti
a diskriminaci osob na základě pohlaví, 
rasy nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace
a boj proti nim a podporu komplexních 
politik k prosazování rovnosti žen a mužů
a antidiskriminace a jejich širokého 
uplatňování, jakož i na politiky v oblasti 
boje proti rasismu a všem formám 
nesnášenlivosti;

a) podpora rovnosti pro všechny 
prostřednictvím předcházení nerovnosti
a jakékoli diskriminaci osob na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace i diskriminace z důvodů 
stanovených v čl. 21 odst. 1 Listiny a boj 
proti nim a podporu komplexních politik
k prosazování genderové rovnosti, 
sociálního začleňování a antidiskriminace
a jejich širokého uplatňování, jakož i na 
politiky v oblasti boje proti rasismu a všem 
formám nesnášenlivosti jak na internetu, 
tak mimo něj;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) prosazování vzájemného 
porozumění, dialogu a respektování 
rozmanitosti v rámci členských států
a Unie;

Pozměňovací návrh 22

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 seniorů, práv osob se zdravotním 
postižením, práv spojených s občanstvím 
Unie včetně sociálních práv a práva na 
ochranu osobních údajů včetně zpracování 
údajů v souvislosti se zaměstnáním nebo 
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pro účely sociální ochrany, jak stanoví 
nařízení o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů1a.

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.)

Pozměňovací návrh 23

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;

a) zvýšení chápání Unie, jejích 
společných hodnot, historie – se zvláštním 
ohledem na historii totalitních režimů – , 
kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany 
občanů;

Pozměňovací návrh 24

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 výměn a spolupráce mezi 
občany různých národnostních
a kulturních prostředí; podporu občanské
a demokratické účasti umožňující občanům
a zájmovým svazům sdělovat a veřejně 
vyměňovat stanoviska ke všem oblastem 
činnosti Unie a podporovat solidaritu;
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předcházení všem formám násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách a na 
jiných rizikových skupinách a boj proti 
nim;

a) předcházení – mimo jiné 
prostřednictvím informačních
a vzdělávacích opatření – všem formám 
násilí včetně domácího násilí na dětech, 
mladých lidech, ženách, seniorům a na 
jiných rizikových skupinách, a zvláště 
zranitelných osobách, a boj proti nim;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporu a ochranu obětí tohoto 
násilí.

b) podporu a ochranu obětí tohoto 
násilí, rizikových skupin a zvláště 
zranitelných osob.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k dosažení 
specifického cíle uvedeného v článku 2 
mohou být financována podle tohoto 
nařízení. Pro financování jsou způsobilé 
zejména činnosti uvedené v příloze I.

Opatření přispívající k dosažení 
specifického cíle uvedeného v článku 2 
mohou být financována podle tohoto 
nařízení. Pro financování jsou způsobilé 
zejména následující činnosti:

a) zvyšování povědomí, tvůrčí 
opatření, vzdělávací činnosti a šíření 
informací s cílem zlepšit využívání
a znalost politik a práv v oblastech, na něž 
se program vztahuje;

b) vzájemné učení prostřednictvím 
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výměny osvědčených postupů mezi 
zúčastněnými stranami s cílem zlepšit 
občanskou a demokratickou angažovanost 
založenou na znalosti a vzájemném 
porozumění; a

c) prosazování, tvůrčí, analytické
a monitorovací činnosti1a s cílem zlepšit 
porozumění situaci v členských státech
a na úrovni Unie v oblastech, na něž se 
program vztahuje, jakož i zlepšit 
provádění práva a politik Unie;

d) vzdělávání relevantních 
zúčastněných stran s cílem zlepšit jejich 
povědomí, uživatelské schopnosti a znalost 
politik a práv v oblastech pokrytí;

e) vývoj a údržba nástrojů všeobecně 
dostupných informačních
a komunikačních technologií;

f) posilování informovanosti občanů
o evropské kultuře, hodnotách, historii
a povědomí, jakož i pocitu sounáležitosti
s Unií;

g) spojování Evropanů různých 
národností a kultur tím, že je jim dána 
možnost účastnit se činností týkajících se 
partnerství, včetně činností týkajících se 
partnerství měst;

h) podporování a usnadňování 
aktivní a inkluzivní účasti a mobilizace 
veřejnosti v tvorbě demokratičtější Unie, 
jakož i využívání povědomí o právech
a hodnotách prostřednictvím podpory 
organizacím občanské společnosti;

i) financování technické
a organizační podpory k provedení 
nařízení (EU) č. 211/2011, čímž se 
podpoří výkon práva navrhovat iniciativy 
ze strany občanů a podpoří evropské 
občanské iniciativy;

j) rozvíjení kapacit evropských sítí na 
prosazování, uplatňování a další rozvoj 
práva, politických cílů a strategií Unie, 
jakož i podporování organizací občanské 
společnosti všech velikostí působících
v oblastech, na něž se program vztahuje.
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k) prohlubování znalostí o programu
a šíření a přenositelnosti jeho výsledků
a posilování dosahu na občany, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítě kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních sítí 
programu.

______________________

1a 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.

(Písmena a) až k) jsou pozměněnými body přílohy I, odstavce 1).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
opatření a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
opatření a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace – ve formě, která je dostupná
i osobám se zdravotním postižením –
různým cílovým skupinám včetně médií
a veřejnosti.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

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 

2. Komise provádí k programu a jeho 
opatřením a výsledkům informační
a komunikační kampaně.
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úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 
uvedenými v článku 2.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I vypouští se

Činnosti programu

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 
odst. 2 budou naplňovány zejména 
prostřednictvím podpory následujících 
činností:

a) zvyšování povědomí, šíření 
informací s cílem zlepšit znalost politik
a práv v oblastech, na něž se program 
vztahuje;

b) vzájemné učení prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů mezi
zúčastněnými stranami s cílem zlepšit 
znalosti a vzájemné porozumění
a občanskou a demokratickou 
angažovanost;

c) analytické a monitorovací 
činnosti1 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;

d) vzdělávání relevantních 
zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost 
politik a práv v oblastech pokrytí;

e) vývoj a údržba nástrojů 
informačních a komunikačních 
technologií;

f) posilování informovanosti občanů
o evropské kultuře, historii a povědomí, 
jakož i pocitu sounáležitosti s Unií;

g) spojování Evropanů různých 
národností a kultur tím, že je jim dána 
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možnost účastnit se činností týkajících se 
partnerství měst;

h) podporování a usnadňování 
aktivní účasti na tvorbě demokratičtější 
Unie, jakož i povědomí o právech
a hodnotách prostřednictvím podpory 
organizacím občanské společnosti;

i) financování technické
a organizační podpory k provedení 
[nařízení (EU) č. 211/2011], čímž se 
podpoří výkon práva navrhovat iniciativy 
ze strany občanů a podpoří evropské 
občanské iniciativy;

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;

k) prohlubování znalostí o programu
a šíření a přenositelnosti jeho výsledků
a posilování dosahu na občany, mimo jiné 
vytvářením a podporováním sítě kanceláří 
/ vnitrostátních kontaktních míst 
programu.

______________________

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 31

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – návětí

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 

Program bude monitorován na základě 
souboru ukazatelů výsledků určených
k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo 
obecných a specifických cílů programu, a 
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minimalizovat administrativní zátěž
a náklady. Za tímto účelem se shromažďují 
údaje podle následujícího souboru 
klíčových ukazatelů:

s cílem minimalizovat administrativní 
zátěž a náklady. Za tímto účelem se 
shromažďují údaje podle následujícího 
souboru klíčových ukazatelů:

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise každoročně zveřejní také 
následující výsledné ukazatele:

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zeměpisné pokrytí činností po jednotlivých 
složkách

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet žádostí a financovaných činností 
podle seznamu v čl. 9 odst. 1 a podle 
jednotlivých složek

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

úroveň financování požadovaná žadateli
a poskytnutá podle činností 
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vyjmenovaných v čl. 9 odst. 1 a podle 
jednotlivých složek
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