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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro kulturu a 
vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Projekt budování Evropy a její rozvoj 
hrají významnou úlohu při řešení krize a 
při nasměrování Evropy na cestu 
udržitelného růstu, neboť vycházejí ze 
zkušeností získávaných po více než 50 let 
a odráží se v nich společné snahy, ochota 
spolupracovat, spolupráce přesahující 
hranice mezi lidmi a národy, sdílení 
břemene a pomoc poskytovaná 
rozvinutějšími znevýhodněným. Společně 
s dalšími skutečnostmi a vjemy vytvářejí 
všechny tyto faktory evropského ducha, 
jenž je – kromě hospodářské a 
společenské spolupráce – na úrovni 
evropských občanů hlavní hybnou silou 
Evropy jako společenství a jehož je třeba 
posílit.

Odůvodnění

Zahrnutí pojmu „evropský duch“ do programu „Evropa pro občany“ by mělo být novým 
impulzem k plánování a uskutečňování projektů. Zamyslíme-li se nad tím hlouběji, projekty 
partnerských měst a osoby zapojené do mezinárodních projektů partnerství ztělesňují svou 
činností právě onoho evropského ducha. Neboť pokud by neexistovaly žádné fyzické hranice a 
my bychom společně sdíleli evropský prostor, díky národní a kulturní rozmanitosti bychom 
byli otevřenější a tolerantnější. Tímto způsobem bychom mohli stavět na více než 50leté 
historii EU a na jejím úspěchu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je zapotřebí nejrůznějších opatření 
a koordinovaného úsilí prostřednictvím 
činností na nadnárodní úrovni a na úrovni 
Unie, abychom Evropu přiblížili jejím 
občanům a umožnili jim plně se podílet na 
budování čím dále semknutější Unie.
Evropská občanská iniciativa je jedinečnou 
příležitostí, jak občanům umožnit podílet 
se přímo na vytváření právních předpisů
EU3.

(4) Je zapotřebí nejrůznějších opatření a 
koordinovaného úsilí prostřednictvím 
činností na nadnárodní úrovni a na úrovni 
Unie, abychom Evropu přiblížili jejím 
občanům a umožnili jim plně se podílet na 
budování čím dále semknutější Unie a 
zároveň pěstovali pocit společného 
občanství prostřednictvím lepšího 
porozumění a vzájemného poznávání.
Evropská občanská iniciativa je jedinečnou 
příležitostí, jak občanům umožnit podílet 
se přímo na vytváření politik a právních 
předpisů EU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na témata projektů, jejich 
začlenění do místních a regionálních 
souvislostí a na složení zúčastněných stran 
by měly existovat důležité synergie 
s dalšími programy Unie, zejména 
v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí, 
vzdělávání, mládeže a kultury, 
spravedlnosti, rovnosti žen a mužů 
a zákazu diskriminace a regionální 
politiky.

(7) S ohledem na témata projektů, jejich 
začlenění do místních a regionálních 
souvislostí a na složení zúčastněných stran 
by měly existovat důležité synergie s 
dalšími programy Unie, zejména v 
oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí, 
vzdělávání, mládeže a kultury, 
spravedlnosti, rovnosti žen a mužů a 
zákazu diskriminace, stejně jako 
mezinegenerační solidarity a regionální 
politiky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nový program by měl pokrývat široké 
spektrum nejrůznějších akcí a zahrnovat 
mimo jiné setkání občanů, kontakty 

(8) Nový program by měl pokrývat široké 
spektrum nejrůznějších akcí a zahrnovat 
mimo jiné setkání občanů, kontakty a 
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a debaty o otázkách občanství, akce 
a iniciativy na úrovni Unie vedoucí 
k zamyšlení nad klíčovými okamžiky 
evropských dějin, iniciativy ke zvyšování 
povědomí o orgánech Unie a jejich
fungování a debaty o otázkách evropské 
politiky s cílem oživit všechny aspekty 
veřejného života.

debaty o otázkách občanství, akce a 
iniciativy na úrovni Unie vedoucí k 
zamyšlení nad klíčovými okamžiky 
evropských dějin a budoucností Evropy a 
k jejich analýze a připomínání, iniciativy 
ke zvyšování povědomí o orgánech Unie a 
jejich fungování a debaty o otázkách 
evropské politiky s cílem oživit všechny 
aspekty veřejného života.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
vyváženému začleňování občanů 
a organizací občanské společnosti ze všech 
členských států do nadnárodních projektů 
a činností při zohlednění vícejazyčné 
povahy EU.

(10) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
vyváženému začleňování občanů 
a organizací občanské společnosti ze všech 
členských států do nadnárodních projektů 
a činností při zohlednění multikulturní a
vícejazyčné povahy EU.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Přednost budou mít granty na projekty 
s vysokým dopadem, zejména ty, které 
přímo souvisejí s politikami EU a jejichž 
cílem je podílet se na formování 
politického programu EU. Kromě toho by 
se provádění programu mělo v návaznosti 
na zásadu řádného finančního řízení dále 
zjednodušit používáním jednorázových 
částek, paušálního financování 
a uplatňováním sazeb jednotkových 
nákladů.

(16) Přednost budou mít nejen granty na 
projekty s vysokým dopadem, ale také
zejména ty, které přímo souvisejí s 
politikami EU a jejichž cílem je podílet se 
na formování politického programu EU.
Kromě toho by se provádění programu 
mělo v návaznosti na zásadu řádného 
finančního řízení dále zjednodušit 
používáním jednorázových částek, 
paušálního financování a uplatňováním 
sazeb jednotkových nákladů; navíc by 
každoročně mělo být stanoveno několik 
lhůt pro příjem nabídek, poměr 
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projektových nákladů financovaných 
z grantů EU a předběžné financování 
projektů by se měly zvýšit a měly by být 
stanovovány delší a pružnější lhůty pro 
provádění projektů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posilovat povědomí o dosavadním vývoji 
a zlepšovat způsobilost k aktivnímu 
občanství na úrovni Unie.

– posilovat povědomí o dosavadním vývoji 
a evropského ducha a zlepšovat 
způsobilost k aktivnímu občanství na 
úrovni Unie.

Odůvodnění

Začlenění pojmu „evropský duch“ odkazuje na vytvoření určitého mostu mezi minulostí a 
přítomností. Součástí tohoto ducha jsou i vzpomínky, neboť právě negativní události v 
minulosti sehrávaly při vytváření Evropského společenství významnou úlohu. Z programu by 
mělo tudíž vyplývat, že Evropské společenství vede společný duch a že je pro Evropské 
společenství významné, aby tohoto ducha vnímalo a projevovalo co možná nejvíce občanů, 
jelikož tak by měla být zajištěna větší soudržnost.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. zvyšovat povědomí o dosavadním 
vývoji, o dějinách, identitě a cílech Unie 
podněcováním debaty, uvažování 
a vytváření sítí.

1. zvyšování povědomí o dosavadním 
vývoji, o společných dějinách, identitě a
hodnotách a o cílech Unie, kterými jsou 
prosazování míru, jejích hodnot, její 
kulturní a jazykové rozmanitosti a 
dobrých životních podmínek jejích 
obyvatel, a to podněcováním debaty,
uvažování a vytváření sítí a spojováním 
lidí tak, aby sdíleli zkušenosti a 
vyměňovali si je a aby čerpali poučení 
z minulosti a diskutovali o budoucnosti 
Evropy.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zvláštní pozornost se věnuje Romům a 
dalším menšinám v EU, aby se usnadnilo 
jejich začlenění coby plnoprávných 
občanů EU.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. zvyšovat povědomí o dosavadním 
vývoji, o dějinách, identitě a cílech Unie 
podněcováním debaty, uvažování 
a vytváření sítí.

1. zvyšovat povědomí o dosavadním 
vývoji, o dějinách, identitě, duchu a cílech 
Unie podněcováním debaty, uvažování 
a vytváření sítí.

Odůvodnění

Začlenění pojmu „evropský duch“ odkazuje na vytvoření určitého mostu mezi minulostí a 
přítomností. Jedním z prvků tohoto ducha jsou i vzpomínky, neboť právě negativní události 
v minulosti sehrávaly při vytváření Evropského společenství významnou úlohu. Z programu 
by mělo tudíž vyplývat, že Evropské společenství vede společný duch a že je pro Evropské 
společenství významné, aby tohoto ducha vnímalo a projevovalo co možná nejvíce občanů, 
jelikož tak by měla být zajištěna větší soudržnost.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Povědomí o dosavadním vývoji 
a evropské občanství

a) „Podpora povědomí o dosavadním 
vývoji evropských dějin a rozvoj vědomí
evropské identity a evropského ducha“
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto dva oddíly jsou doplněny 
horizontálními akcemi určenými k analýze, 
šíření a využívání výsledků projektů (akce
„Zhodnocování“).

Tyto dva oddíly jsou doplněny 
horizontálními akcemi určenými k analýze, 
šíření a využívání výsledků projektů (akce
„Šíření a vícenásobné využití“).

Odůvodnění

Některé výsledky projektu mohou být šířeny, zatímco jiné se znásobují (časté, opakované 
využití).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem dosažení svých cílů bude 
program financovat mimo jiné tyto druhy 
akcí uskutečňovaných na nadnárodní 
úrovni nebo s jasným evropským 
rozměrem:

2. Za účelem dosažení svých cílů bude 
program financovat mimo jiné tyto (avšak 
nejen tyto) druhy akcí uskutečňovaných na 
nadnárodní úrovni nebo s jasným 
evropským rozměrem:

Odůvodnění

Doplnění výrazu „avšak nejen tyto“ znamená, že seznam není úplný.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vytváření a činnost nadnárodních 
partnerství a sítí,

– vytváření a činnost přeshraničních, 
mezinárodních vazeb spolupráce a sítí,
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpora organizací obecného
evropského zájmu,

– podpora organizací evropského zájmu,

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– budování komunit a debaty o otázkách 
občanství za použití informačních
a komunikačních technologií a/nebo 
společenských médií,

– debaty o otázkách občanství, jako je 
např. budování komunit, za použití 
informačních a komunikačních technologií 
a/nebo společenských médií,

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– debaty/studie a činnosti týkající se 
klíčových okamžiků evropských dějin, 
zejména s cílem udržovat v živé paměti 
zločiny nacismu a stalinismu,

– debaty/studie a činnosti týkající se 
klíčových okamžiků evropských dějin, 
zejména s cílem udržovat v živé paměti 
zločiny totalitních režimů,

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– uvažování/debaty o společných 
hodnotách,

– uvažování/debaty o společných
evropských hodnotách, společné identitě a 
budoucnosti a o evropském duchu,
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Odůvodnění

V souladu s ostatními články týkajícími se zavedení pojmu „evropský duch“, jenž je jedním ze 
základních stavebních kamenů procesu budování Evropy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– iniciativy ke zvýšení povědomí
o orgánech EU a jejich fungování,

– iniciativy ke zvýšení znalostí občanů
o orgánech EU a jejich fungování,

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– akce, které využívají a dále zhodnocují 
výsledky podporovaných iniciativ,

– akce na šíření, využívání a prosazování 
znásobení výsledků podporovaných 
iniciativ,

Odůvodnění

Kromě šíření výsledků je rovněž při plánování i realizaci projektů třeba dbát na to, jak bude 
v budoucnu možné zajistit opakované využití výsledků, a tím přispět k dynamičtějšímu rozvoji. 
Kupříkladu může být výsledkem projektu studie; avšak nová metodika vyvinutá při 
vypracování studie, může být uplatnitelná na mnoho dalších projektů. Metodika může tedy být 
stejně důležitá jako výsledek, protože je možné použít ji i v jiných případech.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – odrážka 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpora struktur v členských státech, 
které slouží k poskytování informací
a poradenství v souvislosti s programem.

– publicita a poradenství v souvislosti 
s programem na úrovni členských států a 
za tímto účelem zajištění požadované 
institucionální struktury
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Odůvodnění

Důraz by neměl být kladen na institucionální strukturu, nýbrž na publicitu a poradenství, pro 
něž se institucionální struktura vyžaduje.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadávání veřejných zakázek se bude 
týkat pořizování služeb, například za 
účelem pořádání akcí, studií a výzkumu, 
nástrojů pro poskytování a šíření 
informací, sledování a hodnocení.

2. Zadávání veřejných zakázek se bude 
týkat pořizování služeb, které umožní 
provádění a/nebo pořádání akcí, studií 
a výzkumu, nástrojů pro poskytování 
a šíření informací a sledování a hodnocení.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pojem „program“ používaný v tomto rozhodnutí odkazuje na program 
„Evropa pro občany“, používání tohoto pojmu v této souvislosti by mohlo vést k záměně. Je 
rovněž důležité zdůraznit, že zadávání veřejných zakázek by zde mělo být používáno tehdy, 
uvažuje-li se o akcích na úrovni programu (přímé slovo).

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je otevřen všem zúčastněným 
subjektům podporujícím evropskou
integraci, zejména místním orgánům 
a organizacím, organizacím zabývajícím se 
výzkumem v oblasti evropské veřejné 
politiky (nezávislým skupinám odborníků), 
skupinám občanů a jiným organizacím 
občanské společnosti (například sdružením 
přeživších) a vzdělávacím a výzkumným 
institucím.

Program je otevřen všem zúčastněným 
subjektům podporujícím integraci, 
společnou paměť a evropské hodnoty a
evropskou identitu, bez ohledu na počet 
členů či na velikost rozpočtu, zejména 
místním orgánům a organizacím, 
organizacím zabývajícím se výzkumem 
v oblasti evropské veřejné politiky
(nezávislým skupinám odborníků), 
skupinám občanů a jiným organizacím 
občanské společnosti (například sdružením 
přeživších) a vzdělávacím a výzkumným 
institucím.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise udržuje pravidelný dialog 
s příjemci programu a příslušnými 
zúčastněnými stranami a odborníky.

Komise udržuje pravidelný místní i on-line
dialog s příjemci programu a příslušnými 
zúčastněnými stranami a odborníky.

Odůvodnění

Možnost konzultace prostřednictvím internetu by měla být posílena a měla by hrát větší úlohu. 
Ačkoli již existuje, měla by být v nařízení jasněji vymezena.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy, které vznikly v průběhu 
konzultací, by Komise měla zohlednit při 
koncipování svých ročních pracovních 
programů.

Odůvodnění

Toto nařízení bude trvale nutit Komisi, aby pracovala na vylepšení ročních pracovních 
programů, a to i v jejich průběhu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí soudržnost a doplňkovost 
programu s nástroji v jiných oblastech 
činnosti Unie, zejména v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy, kultury, 
sportu, základních práv a svobod, 
sociálního začleňování, rovnosti žen 
a mužů, boje proti diskriminaci, výzkumu 

Komise zajistí, aby existovala soudržnost 
a doplňkovost opatření uplatňovaných 
v programu s nástroji v jiných oblastech 
činnosti Unie, zejména v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy, kultury, 
sportu, základních práv a svobod, 
sociálního začleňování, rovnosti žen 
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a inovací, politiky rozšíření a vnější 
činnosti Unie.

a mužů, mezigenerační solidarity, 
dobrovolné práce, boje proti diskriminaci, 
výzkumu a inovací, politiky sousedství a
rozšíření a vnější činnosti Unie.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – oddíl 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povědomí o dosavadním vývoji
a evropské občanství

1. Povědomí o dosavadním vývoji,
evropské občanství a evropský duch

Odůvodnění

Uvedení do souladu s prvním odstavcem článku 3.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude podporovat činnosti, které podněcují 
k uvažování o společných hodnotách 
v nejširším slova smyslu, s přihlédnutím 
k rozmanitosti. Finanční prostředky mohou 
být k dispozici pro iniciativy, které odrážejí 
příčiny totalitních režimů v moderních 
dějinách Evropy (jako byly zejména, ale 
nikoli výhradně, nacismus a stalinismus) 
a připomínají jejich oběti. Tento oddíl by 
měl rovněž zahrnovat činnosti týkající se 
dalších významných okamžiků 
v nedávných evropských dějinách.
Zejména bude upřednostňovat akce, které 
podporují toleranci a usmíření a jsou 
zaměřeny na mladší generaci.

Bude podporovat činnosti, které podněcují 
k uvažování o evropských dějinách, 
kulturní a jazykové rozmanitosti a
společných hodnotách v nejširším slova 
smyslu. Finanční prostředky mohou být 
k dispozici pro iniciativy, které odrážejí 
příčiny totalitních režimů v moderních 
dějinách Evropy (jako byly zejména, ale 
nikoli výhradně, nacismus a stalinismus) 
a připomínají jejich oběti. Tento oddíl by 
měl rovněž zahrnovat činnosti týkající se 
dalších významných okamžiků 
v nedávných evropských dějinách.
Zejména bude upřednostňovat akce, které 
podporují toleranci, vzájemné porozumění 
prostřednictvím mezikulturního dialogu a 
usmíření jakožto prostředky k překonání 
minulosti a vytváření budoucnosti, 
zejména zaměřené na mladší generaci.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zapotřebí jsou také další kroky podněcující 
větší zapojení žen do politického 
a hospodářského rozhodování. Názorům
žen by se měla věnovat větší pozornost 
a osoby zodpovědné za přijímání 
politických rozhodnutí, jež mají dopad na 
život lidí, by k nim měly více přihlížet.

Zapotřebí jsou také další kroky, které by 
více otevřely politické a hospodářské
rozhodování ženám a zranitelným osobám.
Jejich názorům by se měla věnovat větší 
pozornost a osoby zodpovědné za přijímání 
politických rozhodnutí, jež mají dopad na 
život lidí, by k nim měly více přihlížet.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k tomu, že plná integrace 
menšin je stálým cílem EU, přijme se 
mnohem konstruktivnější přístup, aby se 
podpořilo jejich politické a občanské 
zapojení.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – Horizontální akce – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

HORIZONTÁLNÍ AKCE: Zhodnocování HORIZONTÁLNÍ AKCE: Šíření 
a znásobení výsledků

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se zabýváme horizontálními akcemi a že se v některých případech jeví 
poněkud abstraktní, je třeba, aby jejich názvy vysvětlovaly, o jaké akce se jedná. Kromě toho 
by výsledky měly být nejen šířeny, ale jejich vliv a přidaná hodnota, kterou přinášejí, by měly 
být, případně i v jiných odvětvích, opakovaně využívány. Zavedení pojmu „znásobení“ 
naznačuje tento způsob myšlení. Je-li například vypracování nové metodiky jedním z výsledků 
projektu, může být daná metodika uplatnitelná na mnoho dalších projektů. 
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha – Horizontální akce – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude sem patřit „budování kapacit“ –
vypracovávání podpůrných opatření za 
účelem výměny osvědčených postupů, 
shromažďování a vzájemné výměny 
zkušeností mezi zúčastněnými stranami na 
místní i regionální úrovni včetně orgánů 
veřejné správy a rozvoje nových 
dovedností, například prostřednictvím 
odborné přípravy. Poslední z uvedených 
oblastí by mohla zahrnovat přímé výměny 
mezi partnery na téže úrovni, školení pro 
školitele, jakož i například vytvoření 
databáze organizací/projektů 
financovaných z tohoto programu.

Bude sem patřit „budování kapacit“ –
vypracovávání podpůrných opatření za 
účelem výměny osvědčených postupů, 
shromažďování a vzájemné výměny 
zkušeností mezi zúčastněnými stranami na 
místní i regionální úrovni včetně orgánů 
veřejné správy a rozvoje nových 
dovedností, například prostřednictvím
sociálních médií či odborné přípravy.
Poslední z uvedených oblastí by mohla 
zahrnovat přímé výměny mezi partnery na 
téže úrovni, školení pro školitele, jakož 
i například vytvoření databáze 
organizací/projektů financovaných z tohoto 
programu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecně budou mít přednost granty na 
projekty s vysokým dopadem, zejména ty, 
které přímo souvisejí s politikami Unie 
a jejichž cílem je podílet se na formování 
politického programu Unie.

Obecně budou mít přednost granty na 
projekty s vysokým dopadem, zejména ty, 
které souvisejí s politikami Unie či s 
otázkami, které občané určí jako velmi 
významné, a jejichž cílem je podílet se na 
formování politického programu Unie.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celý program i většina akcí mohou být
centrálně řízeny výkonnou agenturou.

Celý program i většina akcí budou
centrálně řízeny výkonnou agenturou.

Odůvodnění

Nařízení stanoví, jaká instituce bude program koordinovat.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkové správní výdaje na program by 
měly být přiměřené úkolům stanoveným 
v dotyčném programu.

Celkové správní výdaje na program by 
měly být přiměřené úkolům stanoveným 
v dotyčném programu a neměly by 
přesahovat 12 % rozpočtu programu.

Odůvodnění

Stanovení stropu v nařízení je důležitým krokem z toho důvodu, že odradí připomínky 
o nadměrné evropské byrokracii.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může případně uskutečňovat 
informační, publikační a propagační 
činnosti, a tím zajistit širokou znalost 
a značný dopad činností podporovaných 
prostřednictvím programu.

Komise bude případně uskutečňovat 
informační, publikační a propagační 
činnosti, a tím zajistí širokou znalost 
a značný dopad činností podporovaných 
prostřednictvím programu. To zaručí 
informace a publicitu na úrovni členských 
států ve všech úředních jazycích EU.
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Odůvodnění

Třebaže má angličtina, francouzština a němčina jako pracovní jazyk na úrovni provádění 
projektů dominantní postavení, program se týká evropského občanství, a proto je třeba 
prosazovat komunikaci ve 23 (od roku 2013 ve 24) úředních jazycích, neboť se jedná o jednu 
ze základních zásad EU.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – Specifický cíl č. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvyšovat povědomí o dosavadním vývoji, 
dějinách, identitě a cílech Unie 
podněcováním debaty, uvažování 
a vytváření sítí.

Zvyšování povědomí o dosavadním vývoji,
o společných dějinách, identitě a
hodnotách a o cílech Unie, kterými jsou 
prosazování míru, jejích hodnot, její 
kulturní a jazykové rozmanitosti a 
dobrých životních podmínek jejích 
obyvatel, a to podněcováním debaty, 
uvažování a vytváření sítí a spojováním 
lidí tak, aby sdíleli zkušenosti a 
vyměňovali si je a aby čerpali poučení 
z minulosti a diskutovali o budoucnosti 
Evropy.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – Specifický cíl č. 2 – tabulka – řádek 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podíl vedoucích 
v konsorciích ze 
členských států, které 
přistoupily k EU v roce 
2004, 2007 a 2013

nepoužije se Nejméně 35 % na všech 
úrovních
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Odůvodnění

Na úrovni programu Společenství je třeba zdůraznit, že koordinace projektů by neměla být 
prováděna pouze 15 „starými“ členskými státy, ale měla by být rozložena i do jiných oblastí –
jinými slovy by měly být kultura a zkušenosti ohledně řízení projektů v souvislosti 
s mezinárodními partnerstvími rozvíjeny ve 13 „nových“ členských státech, čímž bude 
podpořena skutečná evropská integrace.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – Horizontální akce (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

HORIZONTÁLNÍ AKCE: Šíření a znásobení výsledků
Ukazatele výsledků Poslední známý výsledek Střednědobý cíl 

(výsledek)

Odůvodnění

Komise by rovněž měla stanovit ukazatele výsledků k horizontálním akcím, které navrhuje.
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