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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:  

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 

nadále prosazovány a posilovány a sdíleny 

mezi občany a obyvateli a stát se 

středobodem projektu EU. Proto se v 

rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro 

spravedlnost, práva a hodnoty, který bude 

zahrnovat programy Práva a hodnoty a 

Spravedlnost. V době, kdy evropské 

společnosti čelí extremismu, radikalismu a 

rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, 

posilovat a bránit spravedlnost, práva a 

hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské 

důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a 

právní stát. Bude to mít zásadní a 

bezprostřední dopad na politický, sociální, 

kulturní a hospodářský život v Unii. Jako 

součást nového fondu bude program 

Spravedlnost i nadále podporovat další 

rozvoj unijního prostoru práva 

a přeshraniční spolupráci. Program Práva a 

hodnoty spojí dohromady program Práva, 

rovnost a občanství na období 2014 až 

2020 zavedený nařízením Evropského 

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

program Evropa pro občany zavedený 

nařízením Rady (EU) č. 390/2014 (dále jen 

„předchozí programy“). 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 

nadále efektivně kultivovány, chráněny, 

prosazovány, posilovány a sdíleny mezi 

občany a obyvateli a stát se středobodem 

projektu EU, aby byly v členských státech 

chráněny a předešlo se nepříznivým 

dopadům jejich možného úpadku na Unii 

jako celek. Proto se v rozpočtu Unie 

vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva 

a hodnoty, který bude zahrnovat programy 

Práva a hodnoty a Spravedlnost, které 

budou podporovat otevřenou, 

demokratickou, pluralitní a inkluzívní 

společnost. 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. 390/2014 (dále jen 

„předchozí programy“). 
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_________________ _________________ 

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). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

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 

hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 

živoucí a dynamické. Konečným cílem je 

podpořit a zachovat právem se řídící, 

spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 

společnost. To zahrnuje dynamickou 

občanskou společnost podněcující 

demokratickou, občanskou a 

společenskou účast obyvatel a 

podporování bohaté rozmanitosti evropské 

společnosti, založené na naší společné 

historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o 

Evropské unii dále uvádí, že orgány dávají 

vhodnými způsoby občanům a 

reprezentativním sdružením možnost 

projevovat a veřejně vyměňovat své názory 

na všechny oblasti činnosti Unie. 

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 

hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 

financování se budou zaměřovat 

přednostně na osoby a subjekty, které 

přispívají k tomu, aby naše společné 

hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 

živoucí a dynamické. Konečným cílem je 

podpořit a zachovat společné hodnoty a 

právem se řídící, otevřenou, spravedlivou, 

inkluzivní a demokratickou společnost 

prostřednictvím financování činností, 

které podporují dynamickou a posílenou 

občanskou společnost. Mezi tyto činnosti 

patří podněcování demokratické, 

občanské a společenské účasti obyvatel a 

podporování míru a bohaté rozmanitosti 

evropské společnosti, založené na našich 

společných hodnotách, historii a paměti. 

Článek 11 Smlouvy o Evropské unii 

vyžaduje, aby orgány vedly otevřený, 

transparentní a pravidelný dialog s 

občanskou společností a dávaly vhodnými 

způsoby občanům a reprezentativním 

sdružením možnost projevovat a veřejně 

vyměňovat své názory na všechny oblasti 

činnosti Unie. Komise by tak měla 

udržovat pravidelný dialog s příjemci 

programu a dalšími příslušnými 

zúčastněnými stranami. 

 

Pozměňovací návrh  3 



 

AD\1169826CS.docx 5/25 PE627.900v02-00 

 CS 

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 a posílila se 

jejich důvěra v Unii. 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, sociálního 

začleňování 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. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Činnosti související s posilováním 

historického povědomí a kritického 

pohledu na historickou paměť Evropy jsou 

nutné k tomu, aby si občané byli vědomi 

společné historie coby základu společné 

budoucnosti, morálního účelu a sdílených 

hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit 

význam historických, kulturních 

a mezikulturních aspektů, jakož i vazby 

mezi historickým povědomím 

a vytvářením evropské identity a pocitu 

sounáležitosti. 

(6) Činnosti související s posilováním 

historického povědomí a kritického 

pohledu na historickou paměť Evropy jsou 

nutné k tomu, aby si občané byli vědomi 

společné historie coby základu společné 

budoucnosti, morálního účelu a sdílených 

hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit 

význam historických, kulturních a 

mezikulturních aspektů, jakož i vazby mezi 

historickým povědomím a vytvářením 

evropské identity založené na 

rozmanitosti, solidaritě a pocitu 
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sounáležitosti a na společném kulturním 

dědictví. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Občané by také měli mít větší 

povědomí o svých právech vycházejících z 

občanství Unie a měli by mít pozitivní 

náhled na život, cestování, studování, práci 

a dobrovolnickou činnost v jiném členském 

státě a také by měli mít pocit, že mohou 

požívat a uplatňovat svá práva spojená s 

občanstvím a spolehnout se na rovný 

přístup k právům a na vymahatelnost a 

ochranu svých práv bez jakékoliv 

diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části 

Unie. Je třeba podporovat občanskou 

společnost, a zajistit tak prosazování a 

ochranu společných hodnot EU a 

zvyšování povědomí o těchto hodnotách 

podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím 

rovněž přispět k účinnému požívání práv v 

rámci práva Unie. 

(7) Občané by také měli mít větší 

povědomí o svých právech a přínosech 

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 posilovat na 

všech úrovních občanskou společnost 

prostřednictvím prosazování a ochrany 

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. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Násilí na základě pohlaví a násilí na 

dětech a mladých lidech představuje 

závažné porušování základních práv. K 

násilí dochází v celé Unii, za všech 

společenských a hospodářských 

souvislostí, a má závažné následky pro 

tělesné a duševní zdraví obětí i pro 

společnost jako celek. Oběťmi násilí se 

snadno stávají zejména děti, mladí lidé a 

ženy, a to především v rámci úzkých 

(9) Násilí na základě pohlaví a násilí na 

dětech a mladých lidech představuje 

závažné porušování základních práv. K 

násilí dochází v celé Unii, za všech 

společenských a hospodářských 

souvislostí, a má závažné následky pro 

tělesné a duševní zdraví obětí i pro 

společnost jako celek. Oběťmi násilí se 

snadno stávají zejména děti, mladí lidé a 

ženy, a to především v rámci úzkých 
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svazků. Je zapotřebí přijmout opatření na 

ochranu práv dítěte a přispět k jejich 

ochraně před újmami a násilím, které 

ohrožují jejich tělesné a duševní zdraví a 

představují porušení jejich práv na rozvoj, 

ochranu a důstojnost. Boj proti všem 

formám násilí, podpora prevence a ochrana 

a podpora obětí jsou priority Unie, které 

pomáhají naplňovat základní práva 

jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a 

mužů. Tyto priority by měl program 

podporovat. 

svazků. Je zapotřebí přijmout opatření na 

ochranu práv dítěte a přispět k ochraně 

dětí a mladých lidí před újmami a násilím, 

které ohrožují jejich tělesné a duševní 

zdraví a představují porušení jejich práv na 

rozvoj, ochranu a důstojnost. Boj proti 

všem formám násilí, podpora prevence a 

ochrana a podpora obětí jsou priority Unie, 

které pomáhají naplňovat základní práva 

jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a 

mužů. Tyto priority by měl program 

podporovat. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Každý má právo na respektování 

svého soukromého a rodinného života, 

obydlí a komunikace (právo na soukromí), 

které je základním právem zakotveným v 

článku 7 Listiny základních práv. Ochrana 

osobních údajů je základním právem 

zakotveným v článku 8 Listiny základních 

práv a v článku 16 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Dodržování pravidel 

ochrany osobních údajů podléhá kontrole 

nezávislých dozorových úřadů. Právní 

rámec Unie, zejména nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/67912 a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/68013 zavádí ustanovení, která 

mají zajistit, že právo na ochranu osobních 

údajů je účinně chráněno. Tyto právní 

nástroje ukládají vnitrostátním dozorovým 

úřadům zabývajícím se ochranou osobních 

údajů, aby zvyšovaly povědomí a chápání 

veřejnosti, pokud jde o rizika, pravidla, 

záruky a práva související se zpracováním 

osobních údajů. Vzhledem k významu 

práva na ochranu osobních údajů v době 

rychlého technologického vývoje by Unie 

měla být schopna vykonávat osvětovou 

činnost, provádět studie a další příslušné 

(13) Každý má právo na respektování 

svého soukromého a rodinného života, 

obydlí a komunikace (právo na soukromí), 

které je základním právem zakotveným v 

článku 7 Listiny základních práv. Ochrana 

osobních údajů je základním právem 

zakotveným v článku 8 Listiny základních 

práv a v článku 16 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Dodržování pravidel 

ochrany osobních údajů podléhá kontrole 

nezávislých dozorových úřadů. Právní 

rámec Unie, zejména nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/67912 a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/68013 zavádí ustanovení, která 

mají zajistit, že právo na ochranu osobních 

údajů je účinně chráněno. Tyto právní 

nástroje ukládají vnitrostátním dozorovým 

úřadům zabývajícím se ochranou osobních 

údajů, aby zvyšovaly povědomí a chápání 

veřejnosti, pokud jde o rizika, pravidla, 

záruky a práva související se zpracováním 

osobních údajů. Vzhledem k významu 

práva na ochranu osobních údajů v době 

rychlého technologického vývoje by Unie 

měla být schopna vykonávat osvětovou 

činnost, podporovat organizace občanské 

společnosti při prosazování ochrany údajů 
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činnosti. v souladu s normami Unie, provádět 

studie a další příslušné činnosti. 

_________________ _________________ 

12 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88. 12 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88. 

13 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89-131. 13 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89-131. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Článek 24 SFEU ukládá 

Evropskému parlamentu a Radě, aby 

přijaly ustanovení o postupech a 

podmínkách požadovaných pro předložení 

občanské iniciativy ve smyslu článku 11 

Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu 

přijetím nařízení Evropského parlamentu 

a Rady článek [(EU) č. 211/2011]14. 

Program by měl podporovat financování 

technické a organizační podpory k 

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

čímž podpoří výkon práva navrhovat 

iniciativy ze strany občanů a podpoří 

evropské občanské iniciativy. 

(14) Evropská občanská iniciativa je 

první nadnárodní nástroj participativní 

demokracie, který vytváří přímou vazbu 

mezi evropskými občany a orgány EU. 

Článek 24 SFEU ukládá Evropskému 

parlamentu a Radě, aby přijaly ustanovení 

o postupech a podmínkách požadovaných 

pro předložení občanské iniciativy ve 

smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské 

unii. Došlo k tomu přijetím nařízení 

Evropského parlamentu a Rady článek 

[(EU) č. 211/2011]14. Program by měl 

podporovat financování technické a 

organizační podpory k provedení nařízení 

[(EU) č. 211/2011], čímž podpoří výkon 

práva navrhovat iniciativy ze strany občanů 

a podpoří a podnítí ostatní, aby podpořili 

evropské občanské iniciativy. 

_________________ _________________ 

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Nezávislé subjekty zabývající se (18) Nezávislé subjekty zabývající se 
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dodržováním lidských práv a organizace 

občanské společnosti hrají zásadní roli tím, 

že prosazují a chrání společné hodnoty 

Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a 

zvyšují povědomí o nich, a rovněž 

přispíváním k účinnému požívání práv v 

rámci práva Unie, včetně Listiny 

základních práv Evropské unie. Jak je 

uvedeno v usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 18. dubna 2018, 

dostatečná finanční podpora je klíčem k 

rozvoji příznivého a udržitelného prostředí 

pro organizace občanské společnosti, 

jejichž role je díky tomu posílena a které 

pak mohou vykonávat své funkce nezávisle 

a účinně. Finanční prostředky z EU by v 

rámci doplnění úsilí vynakládaného na 

vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k 

podpoře, posílení postavení a tvorbě 

kapacit nezávislých organizací občanské 

společnosti, které se zabývají 

prosazováním lidských práv, jejichž 

činnosti pomáhají strategickému vymáhání 

práv vyplývajících z práva EU a Listiny 

základních práv Evropské unie, mimo jiné 

prostřednictvím propagačních a 

kontrolních činností, jakož i k prosazování 

a ochraně společných hodnot Unie a ke 

zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní 

úrovni. 

dodržováním lidských práv a organizace 

občanské společnosti hrají zásadní roli tím, 

že prosazují a chrání společné hodnoty 

Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a 

zvyšují povědomí o nich, a rovněž 

přispíváním k účinnému požívání práv v 

rámci práva Unie, včetně Listiny 

základních práv Evropské unie. Jak je 

uvedeno v usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 19. dubna 2018, 

dostatečná a odpovídající finanční podpora 

je klíčem k rozvoji příznivého a 

udržitelného prostředí pro organizace 

občanské společnosti, jejichž role je díky 

tomu posílena a které pak mohou 

vykonávat své funkce nezávisle a účinně. 

Finanční prostředky z EU by v rámci 

doplnění úsilí vynakládaného na 

vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k 

podpoře, posílení postavení a tvorbě, 

včetně dostatečného základního 

financování a zjednodušeného vykazování 

nákladů, pravidel financování a postupů, 
kapacit nezávislých organizací občanské 

společnosti, které se zabývají 

prosazováním lidských práv, jejichž 

činnosti pomáhají strategickému vymáhání 

práv vyplývajících z práva EU a Listiny 

základních práv Evropské unie, mimo jiné 

prostřednictvím propagačních a 

kontrolních činností, jakož i k prosazování 

a ochraně společných hodnot Unie a ke 

zvyšování povědomí o nich na místní, 

regionální a vnitrostátní úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Aby se zajistilo účinné přidělování 

finančních prostředků ze souhrnného 

rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit 

evropskou přidanou hodnotu všech 

prováděných činností, jejich doplňkovost s 

činnostmi členských států, přičemž se 

(21) Aby se zajistilo účinné přidělování 

finančních prostředků ze souhrnného 

rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit 

evropskou přidanou hodnotu všech 

prováděných činností, včetně činností 

zaměřených na podporu a ochranu našich 
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usiluje o soulad, doplňkovost a součinnost 

mezi finančními programy, které podporují 

vzájemně související oblasti politiky, a to 

zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, 

práva a hodnoty – a tudíž s programem 

Spravedlnost – jakož i s programem 

Kreativní Evropa, a Erasmus+ s cílem těžit 

z potenciálních průniků v oblastech 

kultury, médií, umění, vzdělávání a 

kreativity. Je nutné vytvořit součinnost s 

ostatními evropskými programy 

financování, zejména v oblasti 

zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, 

mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, 

migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, 

technologií, průmyslu, soudržnosti, 

turismu, vnějších vztahů, obchodu a 

rozvoje. 

společných hodnot zakotvených v článku 

2 SEU a jejich doplňkovost s činnostmi 

členských států, pokud tyto činnosti na 

úrovni členského státu probíhají. Usiluje 

se o soulad, doplňkovost a součinnost mezi 

finančními programy, které podporují 

vzájemně související oblasti politiky, a to 

zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, 

práva a hodnoty – a tudíž s programem 

Spravedlnost – jakož i s programem 

Kreativní Evropa, a Erasmus+ s cílem těžit 

z potenciálních průniků v oblastech 

kultury, médií, umění, vzdělávání a 

kreativity. Tato součinnost by také 

ochránila a podpořila pluralitní, nezávislé 

a svobodné sdělovací prostředky, zajistila 

svobodu slova a zabránila šíření 

dezinformací. Je nutné vytvořit součinnost 

s ostatními evropskými programy 

financování, zejména v oblasti 

zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, 

mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, 

migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, 

technologií, průmyslu, soudržnosti, 

turismu, vnějších vztahů, obchodu, rozvoje, 

klimatu a ochrany životního prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Na tento program se vztahuje 

nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční 

nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví 

pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně 

pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání 

veřejných zakázek, nepřímého plnění, , 

finančních nástrojů a rozpočtových záruk. 

(23) Na tento program se vztahuje 

nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční 

nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví 

pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně 

pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání 

veřejných zakázek, nepřímého plnění, 

finančních nástrojů a rozpočtových záruk, 

a vyžaduje plnou transparentnost, řádné 

finanční řízení a obezřetné využívání 

zdrojů. V rámci provádění tohoto 

programu by měla být operacionalizována 

zejména pravidla týkající se možnosti 

financování organizací občanské 

společnosti prostřednictvím víceletých 
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grantů na provozní náklady a grantů 

přidělovaných na kaskádovém principu. 

Pravidla musí co nejvíce minimalizovat 

administrativní zátěž uchazečů. Pokud je 

to možné, měly by být přijímány 

elektronické žádosti. Uchazeči o 

financování a příjemci financování by v 

rámci každé složky měli mít přístup k 

vnitrostátnímu kontaktnímu místu, které 

jim poskytne podporu v každé fázi postupu 

podávání žádosti. Je třeba věnovat 

patřičnou pozornost rychlým a flexibilním 

postupům udělování grantů, např. 

dvoufázovému postupu hodnocení, aby se 

snížily náklady na přípravu návrhů, které 

jsou neúspěšné, a aby se zvýšila efektivita 

programu. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Podle odstavců 22 a 23 

interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit 

tento program na základě informací 

shromážděných prostřednictvím zvláštních 

monitorovacích požadavků a zároveň 

omezit nadměrnou regulaci a 

administrativní zátěž, a to zejména pro 

členské státy. Tyto požadavky mohou 

případně zahrnovat měřitelné ukazatele 

jako základ pro hodnocení praktických 

účinků programu. 

(29) Podle odstavců 22 a 23 

interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit 

tento program na základě informací 

shromážděných prostřednictvím zvláštních 

monitorovacích požadavků a zároveň 

omezit nadměrnou regulaci a 

administrativní zátěž, a to zejména pro 

členské státy. V této souvislosti by mezi 

žadatele a příjemce, kteří nemají 

odpovídající zdroje a počet zaměstnanců, 

aby splnily požadavky na monitorování a 

podávání zpráv, mohly patřit organizace 

občanské společnosti, místní orgány 

veřejné správy, sociální partneři atd. Tyto 

požadavky mohou případně zahrnovat 

měřitelné ukazatele jako základ pro 

hodnocení praktických účinků programu. 

 

Pozměňovací návrh  13 
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Návrh nařízení 

Článek 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2 Článek 2 

Cíle programu Cíle programu 

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, včetně 

demokracie, právního státu a základních 

práv zakotvených v článku 2 Smlouvy o 

EU, zejména prostřednictvím podporování 

a budování kapacit organizací občanské 

společnosti na místní, regionální, 

celostátní a nadnárodní úrovni, za účelem 

zachování otevřených, právem se řídících, 

demokratických, spravedlivých a 

inkluzivních společností. 

2. V rámci obecného cíle stanoveného 

v odstavci 1 má program tyto specifické 

cíle odpovídající složkám: 

2. V rámci obecného cíle stanoveného 

v odstavci 1 má program tyto specifické 

cíle odpovídající složkám: 

a) podpora rovnosti a práv (složka 

Rovnost a práva), 

a) podpora rovnosti a práv (složka 

Rovnost a práva), 

b) podpora angažovanosti a účasti 

občanů na demokratickém životě Unie 

(složka Angažovanost a účast občanů), 

b) podpora angažovanosti a účasti 

občanů na demokratickém životě Unie 

(složka Evropa pro občany), 

c) boj proti násilí (složka Daphne). c) boj proti všem formám násilí 

(složka Daphne). 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Článek 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 3 Článek 3 

Složka Rovnost a práva  Složka Rovnost a práva  

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na: 
V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 

odst. 1 a v rámci specifického cíle 

stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se 

program zaměří na: 

a) předcházení nerovnosti a a) předcházení nerovnosti a 
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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; 

diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy, 

sociálního, kulturního nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku, 

jazyka 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, tak aby byla současně 

dodržena ústavní ustanovení členských 

států; 

b) ochranu a prosazování práv dítěte, 

práv osob se zdravotním postižením, práv 

spojených s občanstvím Unie a práva na 

ochranu osobních údajů. 

b) ochranu a prosazování práv dítěte, 

práv osob se zdravotním postižením, práv 

spojených s občanstvím Unie a práva na 

ochranu osobních údajů. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Článek 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4 Článek 4 

Složka Angažovanost a účast občanů Složka „Evropa pro občany“ 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na: 
V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 

odst. 1 a v rámci specifického cíle 

stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) se 

program zaměří na: 

a) zvýšení chápání Unie, její historie, 

kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany 

občanů; b) 

a) zvýšení chápání Unie, její historie, 

kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany 

občanů; b) 

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 zemí; podporu občanské a 

demokratické účasti umožňující občanům a 

zájmovým svazům sdělovat a veřejně 

vyměňovat stanoviska ke všem oblastem 

činnosti Unie, aby se zvýšilo porozumění 

pluralitní a participativní demokracii, 

právnímu státu a základním právům; 

 

Pozměňovací návrh  16 
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Návrh nařízení 

Článek 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 Článek 5 

Složka Daphne Složka Daphne 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. c) se program zaměří na: 
V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 

odst. 1 a v rámci specifického cíle 

stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. c) se 

program zaměří na: 

a) předcházení všem formám násilí na 

dětech, mladých lidech a ženách a na 

jiných rizikových skupinách a boj proti 

nim; 

a) předcházení všem formám násilí na 

dětech, mladých lidech a ženách a na 

jiných rizikových skupinách a boj proti 

nim, a to i prostřednictvím vzdělávacích 

akcí; 

b) podporu a ochranu obětí tohoto 

násilí. 

b) podporu a ochranu obětí tohoto 

násilí a zajištění stejné úrovně ochrany v 

celé EU, včetně usnadnění přístupu ke 

spravedlnosti, přístupu ke službám na 

podporu obětí a přístupu k podávání 

oznámení na policii pro všechny oběti 

násilí. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Program může poskytovat 

financování v jakékoliv podobě stanovené 

ve finančním nařízení. 

2. Program může prostřednictvím 

grantů na činnosti a víceletých grantů na 

provozní náklady poskytovat financování v 

jakékoliv podobě stanovené ve finančním 

nařízení, včetně použití jednorázových 

částek, jednotkových nákladů, paušálních 

sazeb a grantů přidělovaných na 

kaskádovém principu. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Článek 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 Článek 9 

Druhy opatření Druhy opatření 

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 obecného 

cíle uvedeného v čl. 2 odst. 1 nebo k 

dosažení kteréhokoliv ze specifických cílů 

uvedených v čl. 2 odst. 2 mohou být 

financována podle tohoto nařízení. Pro 

financování jsou způsobilé zejména 

činnosti uvedené v příloze I. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Článek 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 9a 

 Činnosti způsobilé k financování 

 Obecné a specifické cíle programu 

stanovené v článku 2 budou prováděny 

mimo jiné zejména prostřednictvím 

podpory těchto činností prováděných 

jedním nebo více oprávněnými subjekty: 

 a) zvyšování povědomí, vzdělávání 

veřejnosti, propagace a šíření informací s 

cílem zlepšit znalost politik, zásad 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 sledování, podávání zpráv a 

činnosti v oblasti zastupování zájmů s 

cílem zlepšit porozumění situaci v 

členských státech a na úrovni Unie v 

oblastech, na něž se program vztahuje, 

jakož i zlepšit provádění a uplatňování 

práva, politik a společných hodnot Unie v 

členských státech, tyto činnosti zahrnují 

například shromažďování údajů a 
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statistik; vypracování společných metodik 

a případně ukazatelů nebo měřítek; 

studie, výzkum, analýzy a průzkumy; 

hodnocení; posouzení dopadů; příprava 

a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích 

materiálů; 

 d) vzdělávání relevantních zúčastněných 

stran s cílem zlepšit jejich znalost politik a 

práv v příslušných oblastech a posílit 

schopnost relevantních zúčastněných 

stran prosazovat politiky a práva v 

příslušných oblastech; 

 e) zvyšování povědomí veřejnosti o 

rizicích, pravidlech, zárukách a právech v 

souvislosti s ochranou osobních údajů, 

soukromí a digitální bezpečností a 

podpora porozumění těmto otázkám, jakož 

i potírání falešných zpráv a cílených 

dezinformací prostřednictvím zvyšování 

povědomí, odborné přípravy, studií a 

monitorovacích činností; 

 f) spojování Evropanů různých 

národností a kultur tím, že je jim dána 

možnost účastnit se činností týkajících se 

partnerství měst a společných projektů; 

 g) podpora a usnadňování aktivní a 

inkluzivní účasti na tvorbě demokratičtější 

Unie, stejně jako zvyšování povědomí o 

právech a hodnotách a jejich prosazování 

a obrana prostřednictvím podpory 

organizacím občanské společnosti; 

 h) 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; 

 i) podpora organizací občanské 

společnosti působících v oblastech, na něž 

se program vztahuje, a to na všech 

úrovních, jakož i rozvíjení kapacity 

evropských sítí a organizací občanské 

společnosti, pokud jde o přispění k rozvoji, 

zvyšování povědomí a sledování provádění 

práva, cílů politiky, hodnot a strategií 

Unie; 
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 j) prohlubování znalostí o programu 

a šíření a přenositelnost jeho výsledků 

a posilování dosahu činností občanů 

a občanské společnosti, a to i zřizováním 

a podporou nezávislých kanceláří 

programu; 

 k) posilování kapacit a nezávislosti 

obránců lidských práv a organizací 

občanské společnosti sledujících situaci v 

oblasti právního státu a podpora činností 

na místní, regionální, celostátní a 

nadnárodní úrovni;  

 l) podpora obrany oznamovatelů, včetně 

iniciativ a opatření k vytvoření 

bezpečných kanálů pro oznamování v 

rámci organizací a oznamování orgánům 

veřejné moci nebo jiným příslušným 

orgánům, stejně jako opatření na ochranu 

oznamovatelů před propouštěním, 

přeřazením na nižší pozici nebo jinými 

formami odvetných opatření, např. 

prostřednictvím informací a školení pro 

příslušné orgány veřejné moci a 

zúčastněné strany; 

 m) podpora iniciativ a opatření na 

prosazování a ochranu svobody a plurality 

sdělovacích prostředků a tvorba kapacit 

pro nové výzvy, jako jsou nová média a 

boj proti verbálním projevům nenávisti; 

 n) podpora a tvorba kapacit pro 

organizace občanské společnosti, které se 

zabývají podporou a sledováním integrity 

a korupce, transparentnosti a 

odpovědnosti veřejných orgánů; 

 o) podpora organizací občanské 

společnosti, které se zabývají ochranou a 

prosazováním základních práv, včetně 

podpory opatření zaměřených na 

zvyšování povědomí o základních právech 

a na podporu vzdělávání v oblasti lidských 

práv. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 
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Čl. 10 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Hodnotící výbor může být složen z 

externích odborníků. 

2. Hodnotící výbor může být složen z 

externích odborníků. Složení hodnotícího 

výboru zajišťuje vyvážený počet mužů a 

žen.  

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Článek 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 14 Článek 14 

Monitorování a vykazování Monitorování a vykazování 

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 

dosaženého při plnění specifických cílů 

programu stanovených v článku 2 jsou 

uvedeny v příloze II. 

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 

dosaženého při plnění specifických cílů 

programu stanovených v článku 2 jsou 

uvedeny v příloze II. Údaje shromážděné 

pro účely monitorování a vykazování se v 

případě potřeby rozčlení podle pohlaví, 

věku, vzdělání a dalších relevantních 

faktorů. 

2. K zajištění účinného posouzení 

pokroku dosaženého v provádění programu 

při plnění jeho cílů je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16, aby v 

případě nutnosti rozvinula ustanovení 

monitorovacího a hodnotícího rámce, 

mimo jiné prostřednictví změn přílohy II 

za účelem přezkumu a doplnění těchto 

ukazatelů. 

2. K zajištění účinného posouzení 

pokroku dosaženého v provádění programu 

při plnění jeho cílů je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16, aby v 

případě nutnosti rozvinula ustanovení 

monitorovacího a hodnotícího rámce, 

mimo jiné prostřednictví změn přílohy II 

za účelem přezkumu a doplnění těchto 

ukazatelů. 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se příjemcům finančních 

prostředků Unie a členským státům uloží 

přiměřené požadavky na vykazování. 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se příjemcům finančních 

prostředků Unie a členským státům uloží 

přiměřené požadavky na vykazování. 

Komise zpřístupní uživatelsky vstřícné 

formáty a poskytne poradenství a 

podporu, zejména žadatelům a 
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příjemcům, kteří nemusejí mít vždy 

dostatek zdrojů a zaměstnanců k plnění 

požadavků na vykazování. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise sdělí závěry hodnocení 

spolu se svými připomínkami Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů. 

4. Komise sdělí závěry hodnocení 

spolu se svými připomínkami Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů. Komise hodnocení 

zveřejní na svých internetových 

stránkách, kde bude snadno přístupné. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 16– – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. Komise také zajistí 

včasnou spolupráci a výměnu názorů s 

Evropským parlamentem a Radou, 

zejména s Radou bude sdílet veškeré 

dokumenty ve stejném okamžiku jako s 

odborníky z členských států, a to včetně 

návrhů aktů v přenesené pravomoci, a 

odborníkům z Evropského parlamentu a 

Rady bude systematicky poskytovat 

přístup na setkání skupin odborníků 

Komise. Evropský parlament a Rada za 

tímto účelem obdrží plán zasedání na 

nadcházející měsíce a pozvánky na 

všechna setkání odborníků. 
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 16– – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě bez ohledu 

na možnost občanů EU a jiných 

zúčastněných stran vyjádřit do čtyř týdnů 

stanovisko k návrhu daného aktu v 

přenesené pravomoci. V souvislosti s 

návrhem aktu může být konzultován 

Evropský hospodářský a sociální výbor a 

Výbor regionů.  

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Článek 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 18 Článek 18 

Informace, komunikace a propagace Informace, komunikace a propagace 

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 různým cílovým skupinám 

včetně médií a veřejnosti. 

2. Komise provádí k programu a jeho 

opatřením a výsledkům informační a 

komunikační kampaně. Finanční zdroje 

vyčleněné na program rovněž přispívají ke 

sdělování politických priorit Unie na 

úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 

uvedenými v článku 2. 

2. Komise provádí k programu a jeho 

opatřením a výsledkům informační a 

komunikační kampaně na místní, 

regionální, celostátní a evropské úrovni. 

Finanční zdroje vyčleněné na program 

rovněž přispívají ke sdělování politických 

priorit Unie na úrovni organizace, 

souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2. 

 2a. Každý členský stát zřídí nezávislé 

vnitrostátní kontaktní místo, jehož úkolem 

je poskytovat zúčastněným stranám a 

příjemcům programu pokyny, praktické 

informace a pomoc týkající se všech 
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aspektů programu a postupů podávání 

žádostí. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Příloha I 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příloha I Příloha I 

Činnosti programu Činnosti programu 

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 

odst. 2 budou naplňovány zejména 

prostřednictvím podpory následujících 

činností: 

Obecný cíl uvedený v čl. 2 odst. 1 a 

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; 

a) zvyšování povědomí, vzdělávání 

veřejnosti a 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; 

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; 

c) analytické a monitorovací činnosti, 

podávání zpráv a činnosti v oblasti 

zastupování zájmů1 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; 

d) vzdělávání relevantních 

zúčastněných stran s cílem zlepšit jejich 

znalost politik a práv v příslušných 

oblastech a posílit jejich schopnost 

prosazovat tyto politiky a práva; 

e) vývoj a údržba nástrojů 

informačních a komunikačních technologií; 

e) vývoj a údržba nástrojů 

informačních a komunikačních technologií; 

 ea) zvyšování povědomí veřejnosti o 

rizicích, pravidlech, zárukách a právech v 

souvislosti s ochranou osobních údajů, 

soukromím a digitální bezpečností a 
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podpora porozumění těmto otázkám, 

stejně jako řešení falešných zpráv a 

cílených dezinformací prostřednictvím 

zvyšování povědomí, vzdělávání, studií a 

monitorovacích činností; 

f) posilování informovanosti občanů o 

evropské kultuře, historii a povědomí, 

jakož i pocitu sounáležitosti s Unií; 

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 

možnost účastnit se činností týkajících se 

partnerství měst; 

g) spojování Evropanů různých 

národností a kultur tím, že je jim dána 

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; 

h) podporování a usnadňování aktivní 

a inkluzívní účasti na tvorbě 

demokratičtější Unie, jakož i povědomí o 

právech a hodnotách prostřednictvím 

podpory organizacím občanské 

společnosti, včetně organizací na místní, 

regionální, celostátní a nadnárodní úrovni, 

které sledují dodržování právního státu a 

základních práv v členském státě; 

 ha) nové posilování povědomí občanů 

o jejich právech a povinnostech 

vyplývajících z evropského občanství, jako 

je právo cestovat, pracovat, studovat nebo 

žít v jiném členském státě, a to 

prostřednictvím informačních kampaní; 

 hb) nové specializované školení pro 

pracovníky ve veřejném sektoru jednoho 

členského státu týkající se práv a 

povinností občanů jiných členských států, 

kteří žijí, pracují, studují nebo cestují v 

tomto členském státě, jakož i školení 

týkající se opatření zaručujících 

dodržování uvedených práv; 

i) financování technické a organizační 

podpory provádění nařízení [(EU) č. 

211/2011], čímž se podpoří výkon práva 

navrhovat iniciativy ze strany občanů a 

podpory evropské občanské iniciativy; 

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 

j) zlepšovat kapacitu evropských sítí 

na propagaci, podporu a další rozvoj politik 

a cílů Unie, 
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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. 

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. 

 ka) posilování kapacity a nezávislosti 

organizací občanské společnosti a 

obránců lidských práv na místní, 

regionální, celostátní a nadnárodní 

úrovni sledujících dodržování právního 

státu a základních práv v členském státě; 

 kb) nové vytvoření ochrany pro 

oznamovatele, včetně opatření k vytvoření 

bezpečných kanálů pro oznamování v 

rámci organizací a oznamování orgánům 

veřejné správy nebo jiným příslušným 

orgánům; 

 kc) nová podpora svobody a plurality 

sdělovacích prostředků a budování 

kapacit pro nové úkoly, jako jsou nová 

média a boj proti verbálním projevům 

nenávisti; 

 kd) budování kapacity orgánů veřejné 

správy s cílem zlepšit jejich 

transparentnost a odpovědnost a současné 

posilování organizací občanské 

společnosti, které podporují a monitorují 

transparentnost a odpovědnost těchto 

orgánů veřejné správy; 

_________________ _________________ 

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. 

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. 
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