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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod

Návrh programu Mládež v akci na období 2007-2013 má svůj právní základ v čl. 149 
Smlouvy o ES, který zejména stanoví, že se činnost Společenství zaměří na „podporu rozvoje 
výměn mládeže a pedagogických pracovníků“.

Cílem návrhu je podporovat solidaritu a mobilitu mezi mladými Evropany v EU 
a v sousedních oblastech. Cíle jsou konkretizovány takto: 

- podpora aktivního občanství mladých obecně, a zejména jejich evropského občanství;
- rozvoj solidarity mladých, především k posílení sociální soudržnosti Evropské unie;
- podpora vzájemného porozumění mezi lidmi prostřednictvím mladých;
- příspěvek k rozvoji kvality systémů podporou činnosti mladých a výkonnosti organizací 
občanské společnosti v oblasti mládeže;
- podpora evropské spolupráce v oblasti politiky mládeže.

Tyto cíle budou prosazovány v rámci pěti programů: „Mládež pro Evropu“ (výměny 
a mobilita), „Evropská dobrovolná služba“ (aktivní zapojení mladých), „Mládež pro svět“ 
(sousední země a země třetího světa), „Mladí pracovníci a podpůrné systémy“ (podpůrné 
struktury pro mladé) a „Podpora politické spolupráce“ (spolupráce v oblasti mládežnické 
politiky).

2. Souhrn návrhu

Návrh dále pokračuje v dosažení současných programů MLÁDEŽE, které vyprší v roce 2006. 
Slučuje rozpočtové finanční zajištění a stávající programy v oblasti mladých a zjednodušuje 
postup při podávání žádostí o projekty, při jejich výběru a řízení. Návrh by tedy měl program 
Mládeže pro EU více zviditelňovat a osamostatňovat, přičemž částka vyčleněná na dané 
období těchto programů (2007-2013) dosahuje 915 milionů eur.

3. Posouzení návrhu

Celkem vzato se návrh zakládá na stávající zkušenosti a snaží se posílit význam a efektivitu 
činnosti Společenství v důležité oblasti mládeže. Inovace návrhu spočívají především 
v redukci byrokracie, čímž může dojít ke zvýšení významu evropských mládežnických 
programů a jejich zacílení na ty činnosti, které potřebují evropskou podporu. 

Řada bodů si však zasluhuje zvláštní pozornost. Předně je sporné, zda je navržená částka 
915 milionů eur dostačující pro podporu všech navrhovaných cílů, zejména pro silnou 
výměnu mladých s jinými zeměmi. Kromě toho by měl být seznam zemí uvedených 
v čl. 5 odst. 1 přicházejících v úvahu pro účast v těchto programech rozšířen tak, aby 
zahrnoval např. Čínu a Rusko.

A co víc, cíle by neměly být stanovovány převážně způsobem a priori: ty z cílů, které mají 
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významnou šanci, že přispějí k důležitým mládežnickým cílům (např. podporování výměn 
a pohybu mladých lidí pro zmírnění jejich nezaměstnanosti nebo zaměření pozornosti na 
zdravotně postižené osoby, aby se podpořily jejich vyhlídky na zaměstnání) by měly být 
považovány za prioritní před některými z méně rozhodujících cílových oblastí, jako je 
například rostoucí zapojování mladých lidí do poskytování dobrovolných služeb. Místní 
a kulturní tradice by se neměly přehlížet a například předem daná věková hranice a 
požadavky na vzdělání by neměly rozhodovat o přístupu k těmto opatřením (tj. činnosti 2.2 
Zásahová evropská dobrovolná služba pro skupiny a 2.3 Spolupráce mezi občanskými nebo 
dobrovolnými službami).

Rovněž projekty spadající do akce 4 (Pedagogičtí pracovníci a podpůrné systémy) by neměly 
být příliš řízeny shora. Namísto toho by měl být v oblasti mládežnických aktivit v členských 
státech podporován při posuzování přístup zespoda nahoru, stejně jako by měli být 
podporováni renomovaní odborníci, jako například Evropské forum mládeže, k tomu, aby se 
ujali vedení při určování užitečných a vhodných projektů.

Především pokud jde o roli žen, je třeba doufat, že projekty financované v rámci programu 
Mládež v akci podpoří důsledně moderní názor posilující postavení žen ve společnosti. Mladé 
ženy jsou již v různých dobrovolných projektech mnohem aktivnější než muži; jejich větší 
účast v politickém životě by dnes měla být prioritní, např. v rámci akce 5 (Podpora politické 
spolupráce).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
odpovědný výbor, aby do své zprávy převzal následující pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
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, rovnosti mezi ženami a muži
a základních svobod a k rozvíjení těchto 
hodnot má přispět podpora aktivního
občanství mladých lidí. 
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 9a) (nový)

(9a) EU disponuje řadou nástrojů 
a politických směrů, které usilují o rovnost 
mezi pohlavími, jako je například sdělení 
Komise ze dne 21. února 1996 o 
začleňování stejných příležitostí pro ženy a 
muže do všech politik a činností 
Společenství,1 iniciativa Společenství 
nazvaná EQUAL týkající se nadnárodní 
spolupráce při podporování nových 
prostředků v boji proti diskriminaci a 
nerovnosti v souvislosti s pracovním 
trhem,2 sdělení Komise ze dne 
12. prosince 2002 o zavádění zásad rovných 
příležitostí v programovaných dokumentech 
strukturálních fondů 2002-20063 a 
doporučení Rady ze dne 2. prosince 1996 
o vyváženém podílu žen a mužů 
v rozhodovacím procesu,4, které ustanovuje 
rovnost pohlaví jako stěžejní cíl EU.

Odůvodnění

Projekty Mládež v akci by měly ve své legislativě a programech zohledňovat stávající 
směrnice EU týkající se otázek zásad rovných příležitostí.

Pozměňovací návrh 3
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 
odstranění nerovností a podporu rovnosti 
mezi ženami a muži.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 12

  
1 KOM(96) 67 – Nezveřejněno v Úředním věstníku
2 C(2000)853 – Úř. věst. C127, 5.5.2000
3 KOM(2002) 748 v konečném znění – Nezveřejněno v Úředním věstníku
4 Úř. věst. L 319, 10.12.1996
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(12) Je nezbytné podporovat aktivní 
občanství a zdůrazňovat boj proti všem 
formám vyloučení, včetně rasismu 
a xenofobie.

(12) Je nezbytné podporovat aktivní 
občanství, rovnost mezi ženami a muži
a zdůrazňovat boj proti všem formám 
vyloučení, včetně rasismu a xenofobie.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 21

(21) Měla by být stanovena zvláštní 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/20021 a k jeho prováděcím 
opatřením, jakož i k jejich odchylkám 
nezbytným kvůli charakteristikám účastníků
a druhu akcí.

(21) Měla by být stanovena zvláštní 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/20021 a k jeho prováděcím 
opatřením, jakož i k jejich odchylkám 
nezbytným kvůli charakteristikám účastníků
a druhu akcí.

Odůvodnění

Druh zainteresovaných osob by neměl být určován legislativně, zejména je-li cílem 
podporovat spolupráci, zapojení a dynamická řešení.

Pozměňovací návrh 6
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, včetně 
zdravotně postižených osob;

Odůvodnění

„Příležitost“ by neměla být chápána pouze z hlediska sociálně-ekonomického, ale rovněž ve 
smyslu tělesných faktorů.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 3 odst. 2 písm. c)

(c) přispívat ke spolupráci mezi občanskými 
a dobrovolnými organizacemi se zapojením 

Vypuštěno

  
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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mladých na vnitrostátní úrovni.

Odůvodnění

Programy Mládež v akci a jeho cíle by neměly být v žádném případě směšovány s 
vnitrostátními systémy občanských organizací. Nemělo by se stát, že by první nahrazovalo 
druhé.  

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 odst. 4 písm. d)

(d) přispívat ke zlepšení informovanosti 
mladých;

(d) přispívat ke zlepšení informovanosti 
mladých, brát v úvahu specifické problémy 
mladých žen v některých členských státech, 
jakož i zdravotně postižených osob;

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) jiné partnerské země EU

Odůvodnění

Seznam států přicházejících v úvahu pro tyto akce by měl být tak obsáhlý, jak jen je možné. 
Formulace „partnerské země“ zaručuje jednomu i druhému všeobsažný a flexibilní prostor 
pro výklad. 

Pozměňovací návrh 10
Čl. 6 odst. 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.

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, dle 
pohlaví specifických nebo geografických 
důvodů ztíženu účast v programu.
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Pozměňovací návrh 11
Čl. 11 odst. 2

Program může spolu s prostředky jiných 
nástrojů Společenství umožnit uskutečnění 
akcí odpovídajících společným cílům 
programu a jeho nástrojům.

Program by měl usilovat o to, spolu 
s prostředky jiných nástrojů Společenství 
umožnit uskutečnění akcí odpovídajících 
společným cílům programu a jeho 
nástrojům.

Odůvodnění

Právě tak je pro členské státy užitečné jednat v souladu s úrovní EU, akce rozvíjené EU by
měly vykazovat maximum spolupráce a minimum duplicit. 


