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Návrh stanoviska (PE 357.890v01-00)
Piia-Noora Kauppi
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Mládež v akci“ na 
období 2007-2013

Návrh rozhodnutí (KOM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

b) rozvoj solidarity mladých, především k 
posílení sociální soudržnosti Evropské
unie;

b) rozvoj solidarity a prosazování tolerance
mladých v reakci na různorodost, 
především k posílení sociální soudržnosti 
Evropské unie;

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie je vysoce rozmanitá kulturně, nábožensky, sociálně i jinak. Sociální soudržnost 
nelze propagovat, pokud nenaučíme mladé lidi několika zásadám – především solidaritě a 
toleranci k ostatním lidem – jako způsob, jak umožnit rozvoj postojů.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 odst. 1 písm. d) 

d) příspěvek k rozvoji kvality systémů 
podporou činnosti mladých a výkonnosti
organizací občanské společnosti v oblasti 
mládeže;

d) příspěvek k rozvoji kvality systémů 
podporou činnosti mladých a zlepšením 
fungování a zvýšením výkonnosti
organizací občanské společnosti, aby bylo 
možno dosáhnout cílů EU v oblasti 
mládeže;

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné odkázat na podporu poskytovanou organizacím občanské společnosti, které hrají 
zásadní úlohu v tom, že zajišťují dosahování cílů EU v oblasti mládeže. Podle čl. 4 odst. 4 
rozhodnutí je účelem akcí souvisejících se systémy podpory a s organizacemi občanské 
společnosti „podpořit organizace, které jsou na evropské úrovni činné v oblasti mládeže, 
především fungování nevládních organizací mládeže,...“.

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) prosazovat rovnost mezi ženami a muži.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 2

2. Obecné cíle programu jsou doplňkové k 
cílům sledovaným v dalších akčních
oblastech Evropské unie, především v 
oblasti školství a odborného vzdělávání
v kontextu Evropy znalostí a celoživotního 
vzdělávání a v oblastech kultury a sportu.

2. Obecné cíle programu jsou doplňkové k 
cílům sledovaným v dalších akčních
oblastech Evropské unie, především v 
oblasti školství a odborného vzdělávání
v kontextu Evropy znalostí a celoživotního 
vzdělávání a v oblastech kultury, sportu, 
jazyků, sociálního začlenění, rovnosti 
pohlaví, boje proti diskriminaci, výzkumu, 
podnikání a vnější činnosti Unie.

Or. fr
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Odůvodnění

Tento odstavec musí být konzistentní s článkem 11, který hovoří o oblastech doplňujících 
program Mládež v akci a ostatní oblasti činnosti Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 bod 2

2. Obecné cíle programu jsou doplňkové k 
cílům sledovaným v dalších akčních
oblastech Evropské unie, především v 
oblasti školství a odborného vzdělávání
v kontextu Evropy znalostí a celoživotního 
vzdělávání a v oblastech kultury a sportu.
.

2. Obecné cíle programu jsou doplňkové k 
cílům sledovaným v dalších akčních
oblastech Evropské unie, především v 
oblasti školství a odborného vzdělávání
v kontextu Evropy znalostí a celoživotního 
vzdělávání a v oblastech rovnosti mezi 
ženami a muži, kultury a sportu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zahrnout i prosazování rovnosti mezi ženami a muži.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 1 písm. h)

h) dbát na dodržování rovnosti mezi ženami 
a muži při účasti v programu a na
podporu rovnosti pohlaví při akcích.

h) dbát na dodržování a prosazování 
rovnosti mezi ženami a muži a akcí 
bojujících proti všem formám diskriminace
při účasti v programu (vypouští se).

Or. es

Odůvodnění

Akce na boj proti všem formám diskriminace a na prosazování rovnosti zemi muži a ženami by se 
také měly brát v úvahu jako akce, které se provádějí v rámci tohoto programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 odst. 1 písm. g) 

g) dbát na to, aby se programu zúčastnili ti 
mladí, kteří mají příležitostí nejméně;

g) dbát na to, aby se programu zúčastnili ti 
mladí, kteří mají příležitostí nejméně, 
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především mladí lidé, kteří jsou 
přistěhovaleckého původu nebo kteří náleží 
k menšině a rovněž mladí postižení lidé;

Or. fr

Odůvodnění

Mladí lidé přistěhovaleckého původu, kteří patří k etnické menšině nebo kteří jsou postižení mají 
často méně příležitostí účastnit se mládežnických iniciativ a programů; měla by se jim proto 
věnovat zvláštní pozornost jako způsob, jak zvyšovat sociální soudržnost Evropské unie. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3 odst. 2 úvodní věta

2. V rámci obecného cíle „rozvoj solidarity 
mladých, především k posílení sociální
soudržnosti Evropské unie“:

2. V rámci obecného cíle „rozvoj solidarity a 
prosazování tolerance mladých v reakci na 
rozmanitost, především k posílení sociální
soudržnosti Evropské unie“:

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie je vysoce rozmanitá kulturně, nábožensky, sociálně i jinak. Sociální soudržnost 
nelze propagovat, pokud nenaučíme mladí lidé několika zásadám – především solidaritě a 
toleranci k ostatním lidem – jako způsob, jak umožnit rozvoj postojů.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 4 úvodní věta

4. V rámci obecného cíle „příspěvek k 
rozvoji kvality systémů podporou činnosti
mladých a výkonnosti organizací občanské 
společnosti v oblasti mládeže“

4. V rámci obecného cíle „příspěvek k 
rozvoji kvality systémů podporou činnosti 
mladých a zlepšením fungování a zvýšením 
výkonnosti organizací občanské společnosti, 
aby bylo možno dosáhnout cílů EU v 
oblasti mládeže“

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné odkázat na podporu poskytovanou organizacím občanské společnosti, které hrají 
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zásadní úlohu v tom, že zajišťují dosahování cílů EU v oblasti mládeže. Podle čl. 4 odst. 4 
rozhodnutí je účelem akcí souvisejících se systémy podpory a s organizacemi občanské 
společnosti „podpořit organizace, které jsou na evropské úrovni činné v oblasti mládeže, 
především fungování nevládních organizací mládeže...“

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 21
Čl. 3 odst. 4 písm. d) 

d) přispívat ke zlepšení informovanosti 
mladých;

d) přispívat ke zlepšení informovanosti 
mladých, především ve vztahu k Evropské 
unii a její politice, včetně politiky týkající se 
mladých lidí;

Or. fr

Odůvodnění

Program Mládež v akci by měl pomoci zlepšit znalosti mladých lidí o Evropské unii a politice 
Společenství (včetně politiky týkající se mladých lidí), s cílem prosazovat evropské občanství 
mladých lidí, které je uvedeno jako cíl v článku 2. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 22
Čl. 4 odst. 3

Tato akce má za cíl podpořit projekty s 
partnerskými státy programu podle článku 5,
především výměnu mladých lidí a 
pedagogických pracovníků, podporu 
iniciativ posilujících vzájemné porozumění 
mezi mladými a jejich smysl pro solidaritu a 
rozvoj spolupráce v oblasti mládeže a 
občanské společnosti v těchto zemích. 

Tato akce má za cíl podpořit projekty s 
partnerskými státy programu podle článku 5,
především výměnu mladých lidí a 
pedagogických pracovníků, podporu 
iniciativ posilujících vzájemné porozumění 
mezi mladými a jejich smysl pro solidaritu a 
toleranci a rozvoj spolupráce v oblasti 
mládeže a občanské společnosti v těchto 
zemích. 

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie je vysoce rozmanitá kulturně, nábožensky, sociálně i jinak. Sociální soudržnost 
nelze propagovat, pokud nenaučíme mladí lidé několika zásadám – především solidaritě a 
toleranci k ostatním lidem – jako způsob, jak umožnit rozvoj postojů.
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Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 23
Čl. 6 odst. 2

2. Aniž jsou dotřena pravidla definovaná v 
příloze pro provádění akcí, je program určen
mladým ve věku od 13 do 30 let.

2. Aniž jsou dotčena pravidla definovaná v 
příloze pro provádění akcí, je program určen
mladým ve věku od 15 do 28 let.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka  podporuje rozšíření programu (dříve omezeného na osoby ve věku od 15 do 25 
let), aby byl flexibilnější a aby odrážel měnící se povahu mladých. Chtěla by však navrhnout, aby 
horní hranice byla stanovena na 28 namísto 30 a dolní snížena na 13 let pouze ve výjimečných 
situacích, a to z důvodu rozpočtových omezení.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 24
Čl. 6 odst. 4

4. Všichni mladí lidé bez jakékoli 
diskriminace musí mít přístup k činnostem 
programu při dodržení pravidel 
definovaných v příloze. Komise a státy 
účastnící se programu zajistí, aby bylo 
vynaloženo zvláštní úsilí ve prospěch 
mladých lidí, kteří mají ze vzdělávacích, 
sociálních, tělesných, duševních, 
hospodářských, kulturních nebo
geografických důvodů ztíženu účast v 
programu.

4. Všichni mladí lidé bez jakékoli 
diskriminace musí mít přístup k činnostem 
programu při dodržení pravidel 
definovaných v příloze. Komise a státy 
účastnící se programu zajistí, aby bylo 
vynaloženo zvláštní úsilí ve prospěch 
mladých lidí, kteří mají z důvodů pohlaví, ze 
vzdělávacích, sociálních, tělesných, 
duševních, hospodářských, kulturních nebo
geografických důvodů ztíženu účast.

Or. en

Odůvodnění

Je rovněž nutno vyvinout snahu k tomu, aby bylo zajištěno, že dívkám nebude upírána účast 
z důvodu pohlaví.

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 25
Čl. 6 odst. 4

4. Všichni mladí lidé bez jakékoli 4. Všichni mladí lidé bez jakékoli
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diskriminace musí mít přístup k činnostem 
programu při dodržení pravidel 
definovaných v příloze. Komise a státy 
účastnící se programu zajistí, aby bylo 
vynaloženo zvláštní úsilí ve prospěch 
mladých lidí, kteří mají ze vzdělávacích, 
sociálních, tělesných, duševních, 
hospodářských, kulturních nebo
geografických důvodů ztíženu účast v 
programu.

diskriminace musí mít přístup k činnostem 
programu při dodržení pravidel 
definovaných v příloze. Komise a státy 
účastnící se programu zajistí, aby bylo 
vynaloženo zvláštní úsilí ve prospěch 
mladých lidí, kteří mají ze vzdělávacích, 
sociálních, tělesných, duševních, 
hospodářských, kulturních nebo 
geografických důvodů ztíženu účast v 
programu. Komise a země podílející se na 
programu rovněž zajistí vyrovnanou účast 
žen a mužů.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 26
Čl. 8 odst. 6 písm. b) bod ii) 

ii) musí mít dostatek pracovníků, kteří mají 
profesionální a jazykovou kvalifikaci 
vhodnou pro práci v prostředí mezinárodní 
spolupráce;

ii) musí mít dostatek pracovníků s rovnou 
účastí žen a mužů, kteří mají profesionální a 
jazykovou kvalifikaci vhodnou pro práci v 
prostředí mezinárodní spolupráce;

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné k vytvoření porozumění v otázkách výzev rovnoprávnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 27
Čl. 8 odst. 5

5. Komise a země účastnící se programu 
dbají na to, aby pro akce podporované
programem byla zajištěna odpovídající 
informovanost a propagace.

5. Komise a země účastnící se programu 
dbají na to, aby pro akce podporované
programem byla zajištěna odpovídající 
informovanost a propagace, především mezi 
mladými lidmi, kteří mají nejméně 
příležitostí, včetně mladých lidí, kteří jsou 
přistěhovaleckého původu nebo kteří náleží 
k menšině a rovněž mladých postižených 
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lidí;

Or. fr

Odůvodnění

Mladí lidé přistěhovaleckého původu, kteří patří k etnické menšině nebo kteří jsou postižení mají 
často méně příležitostí účastnit se mládežnických iniciativ a programů; měla by se jim proto 
věnovat zvláštní pozornost jako způsob, jak zvyšovat sociální soudržnost Evropské unie. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 28
Čl. 8 odst. 5

5. Komise a země účastnící se programu 
dbají na to, aby pro akce podporované
programem byla zajištěna odpovídající 
informovanost a propagace.

5. Komise a země účastnící se programu 
dbají na to, aby pro akce podporované
programem byla zajištěna odpovídající 
informovanost a propagace. Přijmou 
vhodná opatření k rozšiřování informací 
s využitím těch nejvhodnějších nástrojů a 
s pomocí vnitrostátních agentur, zacílí 
informace o programech na tyto menší 
organizace, především na regionální a 
místní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla umožněna větší účast, žádá navrhovatelka, aby byla zvýšena viditelnost programu 
zlepšenou kvalitou informací, které budou mít mladí lidé k dispozici a aby byl zlepšen jejich 
přístup k nim s využitím těch nejvhodnějších nástrojů k rozšiřování informací (v případě mladých 
lidí je to televize, Internet a mobilní telefony). 

Rovněž žádá, aby samy vnitrostátní agentury podnikaly kroky k tomu, aby se informace o 
programu dostaly k menším organizacím, zejména na regionální a místní úrovni, v souladu 
s duchem větší decentralizace.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 29
Čl. 9 odst. 1 písm. c) 

c) ve finanční oblasti kritéria (především 
mladé obyvatelstvo, HNP a zeměpisná
vzdálenost mezi zeměmi) pro směrné 

c) ve finanční oblasti kritéria (vypouští se)
pro směrné přidělování prostředků členským 
státům pro akce spravované 
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přidělování prostředků členským státům
pro akce spravované decentralizovaným 
způsobem;

decentralizovaným způsobem;

Or. en

Odůvodnění

U kritérií rozhodujících pro financování navrhovatelka navrhuje, aby uvedená kritéria byla 
odstraněna, neboť jsou pouze informační. Závazná kritéria by měla být uvedena všechna.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 30
Čl. 11 odst. 3

3. Komise a členské státy Evropské unie 
dbají na využití akcí programu, které 
přispívají k rozvoji cílů jiných akčních 
oblastí Společenství, jako je především 
školství, vzdělávání, kultura a sport.

3. Komise a členské státy Evropské unie 
dbají na využití akcí programu, které 
přispívají k rozvoji cílů jiných akčních 
oblastí Společenství, jako je především 
školství, vzdělávání, kultura, sport, rovnost 
pohlaví a boj proti diskriminaci.

Or. fr

Odůvodnění

Akce programu, které pomáhají prosazovat rovnost pohlaví a bojovat proti diskriminaci, jsou 
velmi významné, a to v tom, že se do nich zapojují mladí lidé a mohou proto způsobovat změnu 
v postojích. Členské státy a Komise je tedy musí co nejvíce zefektivnit.

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 31
Čl. 15 odst. 3

3. Země účastnící se programu předají 
Komisi nejpozději do 30. června 2010 
zprávu o provádění programu a nejpozději 
30. června 2015 zprávu o dopadu programu.

3. Země účastnící se programu předají 
Komisi nejpozději do 30. června 2010 
zprávu o provádění programu a nejpozději 
30. června 2015 zprávu o dopadu programu. 
Ve svých zprávách o provádění a dopadu 
programu uvedou země zúčastněné 
v programu především to, jak se má cíle 
rovnosti dosáhnout a co bylo uděláno pro 
zajištění účasti mladých lidí s menšími 
příležitostmi, včetně lidí postižených. 
Komise poskytne zemím vhodnou pomoc a 
praktické rady předtím, než budou 
vytvořeny oddíly zpráv, které pojednávají o 
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těchto aspektech.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 1

(1) Smlouva zavádí občanství Unie a 
stanoví, že činnosti Společenství v oblasti 
školství, odborného vzdělávání a mládeže 
jsou zaměřeny zejména na podporu rozvoje 
výměn mládeže a pedagogických pracovníků 
a na kvalitní vzdělávání.

(1) Smlouva zavádí občanství Unie a 
stanoví, že činnosti Společenství v oblasti 
školství, odborného vzdělávání a mládeže 
jsou zaměřeny zejména na podporu rozvoje 
výměn mládeže a pedagogických 
pracovníků, prosazování rovnosti mezi 
ženami a muži a na kvalitní vzdělávání.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zahrnout i prosazování rovnosti mezi ženami a muži.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 2

(2) Smlouva o Evropské unii je založena na 
zásadách svobody, demokracie,dodržování
lidských práv a základních svobod a k 
rozvíjení těchto hodnot má přispět podpora
aktivního občanství mladých lidí. 

(2) Smlouva o Evropské unii je založena na 
zásadách svobody, demokracie,dodržování
lidských práv a základních svobod, rovnosti 
mezi pohlavími a nediskriminaci. K 
rozvíjení těchto hodnot má přispět podpora
aktivního občanství mladých lidí. 

Or. fr

Odůvodnění

Rovnost mezi pohlavími a nediskriminace jsou dvě ze základních zásad Evropské unie, o kterých 
musí mladí lidé vědět. V článku 2 rozhodnutí se uvádí, že program Mládež v akci musí „přispívat 
k rozvoji politik Unie, především v oblasti (...) boje proti jakékoliv diskriminaci (...)“. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 2

(2) Smlouva o Evropské unii je založena na (2) Smlouva o Evropské unii je založena na 
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zásadách svobody, demokracie,dodržování
lidských práv a základních svobod a k 
rozvíjení těchto hodnot má přispět podpora
aktivního občanství mladých lidí. 

zásadách svobody, demokracie,dodržování
lidských práv a základních svobod, rovnosti 
mezi ženami a muži a k rozvíjení těchto 
hodnot má přispět podpora aktivního 
občanství mladých lidí. 

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zahrnout i prosazování rovnosti mezi ženami a muži.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 5

(5) Mimořádná Evropská rada, která se 
konala v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 
2000, stanovila pro Unii strategický cíl, jež
mimo jiné zahrnuje aktivní politiku
zaměstnanosti přikládající větší význam 
školství a celoživotnímu vzdělávání. Tento 
cíl doplnila Evropská rada v Göteborgu ve 
dnech 15. a 16. června 2001 o strategii
udržitelného rozvoje.

(5) Mimořádná Evropská rada, která se 
konala v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 
2000, stanovila pro Unii strategický cíl, 
který mimo jiné zahrnuje aktivní politiku
zaměstnanosti přikládající větší význam 
školství a celoživotnímu vzdělávání a 
zaměstnanosti žen. Tento cíl doplnila 
Evropská rada v Göteborgu ve dnech 15. a 
16. června 2001 o strategii udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zahrnout i prosazování rovnosti mezi ženami a muži.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 10

(10) Akce Společenství zahrnuje příspěvek 
na kvalitní školství a vzdělávání a musí být
v souladu s článkem 3 Smlouvy zaměřena na 
odstranění nerovností a podporu rovnosti
mezi muži a ženami.

(10) Akce Společenství zahrnuje příspěvek 
na kvalitní školství a vzdělávání a musí být
v souladu s článkem 3 Smlouvy zaměřena na
boj proti diskriminaci, odstranění nerovností 
a podporu rovnosti mezi muži a ženami.
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Or. fr

Odůvodnění

Rovnost mezi pohlavími a nediskriminace jsou dvě ze základních zásad Evropské unie, o kterých 
musí mladí lidé vědět. V článku 2 rozhodnutí se uvádí, že program Mládež v akci musí „přispívat 
k rozvoji politik Unie, především v oblasti (...) boje proti jakékoliv diskriminaci (...)“. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 37
Příloha – Akce 1 - Bod 1.1

Výměny mladých umožňují jedné nebo více 
skupinám mladých přijetí skupinou z jiné 
země, aby společně prováděly program 
činností. Obecně se používají pro mladé ve 
věku mezi 13 a 25 lety.
Tyto činnosti založené nad nadnárodním 
partnerstvím různých účastníků projektu 
zahrnují aktivní účast mladých a mají jim 
umožnit objevit různé sociální a kulturní 
skutečnosti, citlivě je vnímat a dát jim 
příležitost vzájemně posílit jejich vědomí, že 
jsou evropskými občany. Podpora je 
zaměřena především na vícestranné aktivity 
mobility skupin.

Výměny mladých umožňují jedné nebo více 
skupinám mladých přijetí skupinou z jiné 
země, aby společně prováděly program 
činností. Obecně se používají pro mladé ve 
věku mezi 13 a 25 lety.
Tyto činnosti založené nad nadnárodním 
partnerstvím různých účastníků projektu 
zahrnují rovnou aktivní účast dívek a 
chlapců a mají jim umožnit objevit různé 
sociální a kulturní skutečnosti, citlivě je 
vnímat a dát jim příležitost vzájemně posílit 
jejich vědomí, že jsou evropskými občany. 
Podpora je zaměřena především na 
vícestranné aktivity mobility skupin.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné k rozvoji porozumění výzvám rovnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 38
Příloha, Akce 1 bod 1.3

Toto opatření podporuje projekty nebo 
činnosti zaměřené na podporu účasti 
mladých na demokratickém životě. Tyto 
projekty a činnosti zahrnují aktivní účast 
mladých na demokratickém životě jejich 
společenství na místní, regionální nebo 

Toto opatření podporuje projekty nebo 
činnosti zaměřené na podporu účasti 
mladých na demokratickém životě. Tyto 
projekty a činnosti zahrnují aktivní účast 
mladých na demokratickém životě jejich 
společenství na místní, regionální nebo 
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vnitrostátní úrovni. 
Toto opatření se v zásadě vztahuje na mladé 
ve věku mezi 13 a 30 lety.
Tyto činnosti nebo projekty jsou založeny na 
nadnárodních partnerstvích, která na 
evropské úrovni umožňují společnou 
realizaci nápadů, výměnu zkušeností a 
dobrých postupů z projektů nebo činností 
prováděných na místní nebo regionální 
úrovni, které jsou zaměřeny na zlepšení 
účasti mladých na různých úrovních 
samosprávných celků. Tyto činnosti mohou 
zahrnovat organizaci konzultací mladých o 
jejich potřebách a jejich přáních s cílem 
rozvíjet nové postupy v oblasti aktivní účasti 
mladých v demokratické Evropě.

vnitrostátní úrovni. 
Toto opatření se v zásadě vztahuje na mladé 
ve věku mezi 13 a 30 lety.
Tyto činnosti nebo projekty jsou založeny na 
nadnárodních partnerstvích, která na 
evropské úrovni umožňují společnou 
realizaci nápadů, výměnu zkušeností a 
dobrých postupů z projektů nebo činností 
prováděných na místní nebo regionální 
úrovni, které jsou zaměřeny na zlepšení 
účasti mladých na různých úrovních a na 
rozvoj chápání otázek rovnosti pohlaví. 
Tyto činnosti mohou zahrnovat organizaci 
konzultací mladých o jejich potřebách a 
jejich přáních s cílem rozvíjet nové postupy 
v oblasti aktivní účasti mladých v 
demokratické Evropě.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné k rozvoji porozumění výzvám rovnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 39
Příloha - Akce 2 - bod 2.1 odst. 4

Toto opatření pokrývá úplně nebo částečně
především příspěvek pro dobrovolníka, jeho
pojištění, výdaje na živobytí a cestu a podle 
potřeby dodatečnou pomoc pro ty mladé, 
kteří mají méně příležitostí.

Toto opatření pokrývá úplně především 
příspěvek pro dobrovolníka, jeho pojištění, 
výdaje na ubytování a stravu a na cestu a 
podle potřeby dodatečnou pomoc pro ty 
mladé, kteří mají méně příležitostí. 

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že se akce Evropské dobrovolné služby mohou více účastnit i znevýhodnění 
mladí, navrhovatelka navrhuje změnu v textu, která má odstranit ekonomické překážky (vzhledem 
k tomu, že by náklady na účast neměl nést dobrovolník a v souladu se zásadou kvality akcí spíše 
než kvantity).
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Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 40
Příloha, bod 4.3

Toto opatření podporuje činnosti zaměřené 
na školení pedagogických pracovníků, 
zejména dobrovolných pracovníků s 
mládeží, vedoucích projektů, poradců pro 
mládež, pedagogických účastníků projektů. 
Rovněž podporuje výměnu zkušeností, 
poznatků a správných postupů mezi těmito 
pracovníky. Toto opatření rovněž podporuje 
činnosti, které usnadňují vytvoření projektů 
a trvalého a kvalitního partnerství v rámci 
programu. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat činnostem podporujícím účast 
mladých, kteří mají nejvíce potíží s účastí na 
akcích Společenství.

Toto opatření podporuje činnosti zaměřené 
na školení pedagogických pracovníků, 
zejména dobrovolných pracovníků s 
mládeží, vedoucích projektů, poradců pro 
mládež, pedagogických účastníků projektů. 
Rovněž podporuje výměnu zkušeností, 
poznatků a správných postupů mezi těmito 
pracovníky. Toto opatření rovněž podporuje 
činnosti, které usnadňují vytvoření projektů 
a trvalého a kvalitního partnerství v rámci 
programu. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat činnostem podporujícím možnosti 
rovnosti a účast mladých, včetně 
postižených, kteří mají nejvíce potíží s účastí 
na akcích Společenství.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 41
Příloha - Akce 4 - bod 4.5

Toto opatření podporuje informace a sdělení 
pro mladé a zlepšení jejich přístupu k 
informacím týkajícím se komunikačních 
služeb, aby se zvýšila jejich účast na 
veřejném životě a usnadnilo se vyjádření 
jejich potenciálu jakožto aktivních a 
odpovědných občanů. Za tímto účelem jsou 
podporovány na vnitrostátní a evropské 
úrovni činnosti, které zlepšují přístup 
mladých k informacím a ke komunikačním 
službám, což zvyšuje šíření kvalitních 
informací a účast mladých na přípravě a 
šíření informací. 

Toto opatření podporuje informace a sdělení 
pro mladé a zlepšení jejich přístupu k 
informacím týkajícím se komunikačních 
služeb, aby se zvýšila jejich účast na 
veřejném životě a usnadnilo se vyjádření 
jejich potenciálu jakožto aktivních a 
odpovědných občanů. Za tímto účelem jsou
podporovány na vnitrostátní a evropské 
úrovni činnosti, které zlepšují přístup 
mladých k informacím a ke komunikačním 
službám, což zvyšuje šíření kvalitních 
informací a účast mladých na přípravě a 
šíření informací. 

Toto opatření přispívá především k rozvoji 
evropských, vnitrostátních, regionálních a 
místních portálů určených k šíření 
specifických informací pro mladé všemi 
prostředky, především těmi, které mladí 

Toto opatření přispívá především k rozvoji 
evropských, vnitrostátních, regionálních a 
místních portálů určených k šíření 
specifických informací pro mladé všemi 
prostředky, především těmi, které mladí 
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nejčastěji používají. Tato akce může rovněž 
podporovat opatření podporující zapojení 
mladých do přípravy a šíření rad a vytváření 
srozumitelných, přátelských a cílených 
informací, aby se zlepšila kvalita informací a 
přístup k nim pro všechny mladé.

nejčastěji používají. Tato akce může rovněž 
podporovat opatření podporující zapojení 
mladých do přípravy a šíření rad a vytváření 
srozumitelných, přátelských a cílených 
informací, aby se zlepšila kvalita informací a 
přístup k nim pro všechny mladé. Rovnost 
pohlaví a včetně jazykových formulací musí 
být výslovnou a jasnou součástí všech 
publikací.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné k rozvoji porozumění výzvám rovnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 42
Příloha, bod 4.8

Komise může pořádat semináře, kolokvia 
nebo shromáždění, která by usnadnila 
provádění programu. Může rovněž 
podniknout jakoukoli vhodnou akci pro 
informování, zveřejnění a šíření a hodnocení 
a kontrolu programu. Takové činnosti 
mohou být financovány z příspěvků
získaných cestou veřejných zakázek nebo 
mohou být pořádány a financovány přímo 
Komisí.

Komise může pořádat semináře, kolokvia 
nebo shromáždění, která by usnadnila 
provádění programu. Komise rovněž 
poskytuje vhodnou pomoc a praktické 
vedení těm zemím, které se účastní 
programu a které chtějí v rámci provádění 
programu zavést zvláštní plány na podporu 
rovnosti. Komise může rovněž podniknout 
jakoukoli vhodnou akci pro informování, 
zveřejnění a šíření a hodnocení a kontrolu 
programu. Takové činnosti mohou být 
financovány z příspěvků získaných cestou 
veřejných zakázek nebo mohou být 
pořádány a financovány přímo Komisí. 

Or. sv


