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Pozměňovací návrh 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Ve svých vnitrostátních akčních 
programech pro sociální začlenění 
zdůrazňují některé země vysoké riziko 
chudoby a/nebo vyloučení, kterému čelí 
určité skupiny, například děti, rodiče 
samoživitelé, starší osoby, migranti a 
etnické menšiny, postižené osoby, 
bezdomovci, vězni, ženy a děti, které jsou 
obětí násilí, a osoby silně drogově závislé.

(11) Ve svých vnitrostátních akčních 
programech pro sociální začlenění 
zdůrazňují některé země vysoké riziko 
chudoby a/nebo vyloučení, kterému čelí 
určité skupiny, například děti, rodiče 
samoživitelé, početné rodiny, starší osoby, 
mladí lidé a zejména mladé ženy, migranti 
a etnické menšiny, postižené osoby, 
bezdomovci, vězni, ženy a děti, které jsou 
obětí násilí, a osoby silně drogově závislé.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přestože zaměstnanost výrazně snižuje 
riziko chudoby jednotlivce, není vždy 
dostačující podmínkou, která by pomohla 
lidem zbavit se chudoby, a míra rizika 
chudoby je stále poměrně vysoká i pro 
osoby zaměstnané. Chudoba pracujících 
souvisí s nízkými platy, nedostatečnou 
kvalifikací a nejistým zaměstnáním často 
na částečný úvazek, ale rovněž 
s charakteristikou domácnosti, v níž daná 
osoba žije, z hlediska počtu vyživovaných 
osob a pracovní intenzity dané domácnosti. 
Základním předpokladem toho, aby se 
jednotlivci zbavili chudoby, je tedy kvalitní 

(12) Přestože zaměstnanost výrazně snižuje 
riziko chudoby jednotlivce, není vždy 
dostačující podmínkou, která by pomohla 
lidem zbavit se chudoby, a míra rizika 
chudoby je stále poměrně vysoká i pro 
osoby zaměstnané. Chudoba pracujících 
souvisí s nízkými platy, nedostatečnou 
kvalifikací, omezenými možnostmi 
odborného vzdělávání a sladění 
pracovního a rodinného života a nejistými 
podmínkami zaměstnání (často na částečný 
úvazek), ale rovněž se sociální a 
ekonomickou pomocí odpovídající 
charakteristice domácnosti, v níž daná 
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zaměstnání. osoba žije, z hlediska počtu vyživovaných 
osob a pracovní intenzity dané domácnosti. 
Základními předpoklady toho, aby se 
jednotlivci zbavili chudoby, je tedy kvalitní 
zaměstnání a sociální a ekonomická 
podpora.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Stále významnějším předpokladem 
začlenění do společnosti se stává 
dostupnost informačních a komunikačních 
technologií a schopnost je využívat.

(14) Ačkoli se stále významnějším 
předpokladem začlenění do společnosti  
stává dostupnost informačních 
a komunikačních technologií, schopnost je 
využívat a rovný přístup k nim, digitální 
propast mezi muži a ženami a mezi 
sociálními skupinami se nezmenšila, což 
ohrožuje sociální a pracovní integraci 
žen.

Prohlášení ministrů schválené v červnu 
2006 v Rize požaduje informační 
společnost pro všechny.

Prohlášení ministrů schválené v červnu 
2006 v Rize, které požaduje informační 
společnost pro všechny, by mělo být ve 
větší míře prováděno a dostupnost 
informačních a komunikačních 
technologií pro všechny se musí stát 
hlavním cílem Evropského roku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu 
opatření Společenství v oblasti boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení je úroveň 
široké podpory veřejnosti. Uvedený 
evropský rok byl měl působit jako 
zprostředkovatel při zvyšování 
informovanosti a zároveň jako hybná síla. 
Měl by pomoci soustředit politickou 
pozornost a mobilizovat všechny 
zúčastněné strany k prosazování otevřené 
metody koordinace pro sociální ochranu 
a sociální začlenění.

(15) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu 
opatření Společenství v oblasti boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení je úroveň 
široké podpory veřejnosti. Uvedený 
evropský rok byl měl působit jako 
zprostředkovatel při zvyšování 
informovanosti a zároveň jako hybná síla. 
Měl by pomoci soustředit politickou 
pozornost a mobilizovat všechny 
zúčastněné strany k prosazování a posílení 
otevřené metody koordinace pro sociální 
ochranu a sociální začlenění a také 
k podpoře nových akcí a iniciativ na 
evropské a vnitrostátní úrovni, ve 
spolupráci s osobami postiženými 
chudobou a jejich zástupci. V této 
souvislosti by měla být věnována zvláštní 
pozornost účinnému provádění právních 
předpisů Společenství o rovných 
příležitostech a rovnosti pohlaví na 
vnitrostátní úrovni. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Soudržnost — Podpora soudržnější 
společnosti zvyšováním informovanosti 
veřejnosti o výhodách společnosti, kde 
byla vymýcena chudoba a nikdo není 
nucen žít na jejím okraji, pro všechny. 
Evropský rok bude podporovat společnost, 

c) Soudržnost — Podpora soudržnější 
společnosti úpravou sociálních a 
hospodářských politik, jež zapříčiňují 
sociální nerovnosti a chudobu, a to 
především u žen a dětí, a zvyšováním 
informovanosti veřejnosti o výhodách 
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která udržuje a rozvíjí kvalitu života, 
společenský blahobyt a rovné příležitosti 
pro všechny bez ohledu na jejich zázemí 
a zajišťuje udržitelný rozvoj a solidaritu 
mezi generacemi i v rámci generací 
a soudržnost politik s opatřeními EU po 
celém světě.

společnosti, kde byla vymýcena chudoba 
a nikdo není nucen žít na jejím okraji, pro 
všechny. Evropský rok bude podporovat 
společnost, která udržuje a rozvíjí kvalitu 
života, společenský blahobyt a rovné 
příležitosti pro všechny bez ohledu na 
jejich zázemí a zajišťuje udržitelný rozvoj 
a solidaritu mezi generacemi i v rámci 
generací a soudržnost politik s opatřeními 
EU po celém světě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Závazek — Opětovné potvrzení silného 
politického závazku EU bojovat proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a podpora 
tohoto závazku na všech úrovních veřejné 
správy. Evropský rok bude stavět na 
úspěších a možných nedostatcích otevřené 
metody koordinace pro sociální ochranu 
a sociální začlenění a posílí politické 
odhodlání předcházet chudobě 
a sociálnímu vyčleňování a bojovat proti 
nim a být podnětem dalšího rozvoje akcí 
Evropské unie v této oblasti.

d) Závazek — Opětovné potvrzení silného 
politického závazku EU bojovat proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a podpora 
tohoto závazku na všech úrovních veřejné 
správy, a to úpravou politik, které jsou 
příčinou výskytu těchto jevů. Evropský rok 
bude stavět na úspěších a možných 
nedostatcích otevřené metody koordinace 
pro sociální ochranu a sociální začlenění 
a posílí politické odhodlání předcházet 
chudobě a sociálnímu vyčleňování 
a bojovat proti nim a být podnětem dalšího 
rozvoje akcí Evropské unie v této oblasti.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 13
Ilda Figueiredo

Návrh rozhodnutí
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský rok zohlední rozdílné způsoby, 
jakými ženy a muži pociťují chudobu 
a sociální vyloučení.

Evropský rok zohlední rozdílné způsoby, 
jakými ženy a muži pociťují chudobu 
a sociální vyloučení, a jeho cílem bude 
upozornit různé instituce na hlavní 
příčiny chudoby a na opatření, která je 
zapotřebí přijmout k jejímu omezení, a to 
především u žen a dětí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akce na místní, regionální nebo 
celostátní úrovni mohou být 
spolufinancovány ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie maximálně do výše 50 % 
celkových způsobilých nákladů akcí 
prováděných v souladu s postupem 
uvedeným v části II přílohy.

2. Akce na místní, regionální nebo 
celostátní úrovni mohou být 
spolufinancovány ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie maximálně do výše 50 %, 
nebo ve výjimečných případech i 80 %,
celkových způsobilých nákladů akcí 
prováděných v souladu s postupem 
uvedeným v části II přílohy.

Or. en

Odůvodnění

Hlasování společně s pozměňovacím návrhem 16.
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Pozměňovací návrh 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této zprávě musí být rovněž uvedeny 
informace o dodržování zásady rovnosti 
pohlaví v průběhu Evropského roku a o 
jejím provádění a také hodnocení, jaký 
užitek měly z Evropského roku zranitelné 
skupiny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh rozhodnutí
Příloha – část II – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akce na místní, regionální či celostátní 
úrovni mohou být způsobilé pro 
financování z rozpočtu Společenství 
maximálně do výše 50 % celkových 
způsobilých nákladů na každou 
účastnickou zemi. Spolufinancování 
příslušným účastnickým státem by mělo 
doplnit financování ze strany EU nejméně 
z 50 % z veřejných nebo soukromých 
zdrojů. Při výběru akcí budou mít 
vnitrostátní prováděcí orgány právo 
rozhodnout, zda požadovat 
spolufinancování organizací, která 
odpovídá za provádění jednotlivých akcí, 
či nikoli, případně na jaké úrovni.

1. Akce na místní, regionální či celostátní 
úrovni mohou být způsobilé pro 
financování z rozpočtu Společenství 
maximálně do výše 50 % celkových 
způsobilých nákladů na každou 
účastnickou zemi. Spolufinancování 
příslušným účastnickým státem by mělo 
doplnit financování ze strany EU nejméně 
z 50 % z veřejných nebo soukromých 
zdrojů. Se souhlasem Komise mohou být 
konkrétní akce celoevropského dosahu, 
prováděné na vnitrostátní úrovni,  
způsobilé pro financování z rozpočtu 
Společenství až do výše 80 % celkových 
způsobilých nákladů. Při výběru akcí 
budou mít vnitrostátní prováděcí orgány 
právo rozhodnout, zda požadovat 
spolufinancování organizací, která 
odpovídá za provádění jednotlivých akcí, 
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či nikoli, případně na jaké úrovni.

Or. en

Odůvodnění

K hlasování společně s pozměňovacím návrhem 14.

Pozměňovací návrh 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Příloha – část IV – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chudoba dětí a mezigenerační přenos 
chudoby;

– odstranění dětské chudoby 
a mezigenerační přenos chudoby, a to 
především poskytováním lepší podpory 
rodině a rodičovství;

Or. fr
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