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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Introduction

The proposal for the Youth in Action -programme for 2007-2013 has its legal basis in Article 
149 of the EC Treaty, which states that Community action shall be aimed at "encouraging the 
development of youth exchanges and of exchanges of social-educational instructors."

The aim of the proposal is to promote solidarity and mobility among young Europeans in the 
EU and in the neighbouring areas. The objectives are detailed as:

- promoting young people’s active citizenship in general and their European citizenship in 
particular
- developing young people’s solidarity, in particular in order to reinforce social cohesion in 
the European Union
- fostering mutual understanding between peoples through young people
- contributing to developing the quality of support systems for youth activities and the 
capabilities of civil society organisations in the youth field 
- promoting European cooperation in youth policy.

These objectives are to be pursued inside five programmes: "Youth for Europe" (exchanges 
and mobility), "European Voluntary Service" (active engagement), "Youth of the world" 
(neighbouring and third countries), "Youth workers and support systems" (support structures 
for young people), and "Support for policy cooperation" (cooperation on youth policy).

2. Summary of the proposal

The proposal carries forth the achievements of the current YOUTH-programme, which 
expires in 2006. It consolidates budgetary provisions and existing programmes in the field of 
youth, and simplifies the way projects are applied for, chosen and managed. It would thus 
create an increasingly visible and autonomous Youth-programme for the EU, with EUR 915 
million earmarked for the period of the programme (2007-2013).

3. Assessment of the proposal

On the whole, the proposal builds on existing experience and seeks to strengthen the salience 
and efficiency of Community action in the important youth-domain. Its innovations are 
mainly in streamlining bureaucracy, and it can thereby enable EU programmes in this field to 
become more relevant and targeted for those actions in need of EU support.

However, a number of points deserve special attention. First, it is debatable whether the 
proposed sum of EUR 915 million is enough to support all the outlined objectives, especially 
for robust youth exchanges with other countries. Furthermore, the list of countries eligible to 
participate in the programmes, as listed in Article 5 paragraph 1, should be enlarged to 
include, for example, China and Russia.
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What is more, the targets should not be prescribed in an overly a priori fashion: those that 
have a significant chance of contributing to important youth-aims (e.g. promoting youth 
exchanges and mobility for alleviating youth unemployment, or focusing on the disabled in 
order to support their employment-prospects) should emerge as priorities over some of the 
less operative target areas, such as increasing youth engagement in providing voluntary 
services. Local and cultural traditions should not be overlooked, and for example, 
predetermined age-limits and educational requirements should not dictate access to these 
measures (i.e. actions 2.2, 2.3, European Voluntary Service for groups and Cooperation 
between civil and volunteer services, respectively).

Likewise, projects under Action 4 (Youth workers and support systems), should not be overly 
directed from above. Instead, grassroots-level expertise in youth activities in Member States 
as well as established practitioners such as the European Youth Forum should be encouraged 
to take the lead in designating worthwhile and suitable projects.  

Regarding the role of women in particular, it is to be hoped that projects financed under 
Youth in Action promote a thoroughly modern and empowering outlook. Young women are 
already more active than men in various voluntary projects; their greater participation in 
political life should now be a priority e.g. under Action 5 (Support for policy cooperation).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Zmluva o Európskej únii vychádza zo 
zásad slobody, demokracie, dodržiavania 
ľudských práv a základných slobôd 
a podpora aktívneho občianstva mládeže 
musí prispieť k rozvoju týchto hodnôt;

(2) Zmluva o Európskej únii vychádza zo 
zásad slobody, demokracie, dodržiavania 
ľudských práv, rovnosti mužov a žien
a základných slobôd a podpora aktívneho 
občianstva mládeže musí prispieť k rozvoju 
týchto hodnôt;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9a (nové)

(9a) Európska únia disponuje viacerými 
nástrojmi a strategickými usmerneniami, 
ktoré sa usilujú o rovnosť pohlaví, 
napríklad oznámenie Komisie z 21. 
februára 1996 o zahrnutí zásady rovnakých 
príležitostí pre mužov a ženy do všetkých 
politík a činností Spoločenstva1, iniciatívy 
Spoločenstva EQUAL v oblasti 
transnárodnej spolupráce na podporu 
nových prostriedkov boja proti 
diskriminácii a nerovnostiam v súvislosti s 
pracovným trhom2, oznámenie Komisie z 
12. decembra 2002 o uplatňovaní rodového 
hľadiska v plánovacích dokumentoch 
štrukturálnych fondov na obdobie 2000-
20063 a v odporúčaní Rady z 2. decembra 
1996 o vyváženej účasti žien a mužov na 
rozhodovacom procese4, čo stanovuje 
rovnosť pohlaví ako kľúčový cieľ EÚ.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

(10) akcia Spoločenstva zahrnuje podporu 
kvalitnej výchovy a vzdelania a musí 
smerovať k odstráneniu nerovností 
a podporovať rovnosť mužov a žien podľa 
článku 3 Zmluvy;

(10) činnosť Spoločenstva zahrňuje podporu 
kvalitnej výchovy a vzdelania a musí 
smerovať k odstráneniu nerovností 
a podporovať rovnosť žien a mužov podľa 
článku 3 Zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 12

  
1 Neuverejnené v úradnom vestníku.

2 C(2000)853 - Úradný vestník C127 z 5. 5. 2000.
3 Konečné znenie - neuverejnené v úradnom vestníku.

4 Úradný vestník ES L 319 z 10. 12. 1996.
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(12) treba podporovať aktívne občianstvo 
a zintenzívniť boj proti všetkým formám 
vylúčenia vrátane rasizmu a xenofóbie;

(12) treba podporovať aktívne občianstvo, 
rovnosť žien a mužov a zintenzívniť boj 
proti všetkým formám vylúčenia vrátane 
rasizmu a xenofóbie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 21

(21) treba stanoviť osobitné postupy 
uplatňovania nariadenia Rady1 (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 a vykonávacích 
opatrení, ako aj potrebné úpravy znení
nevyhnutných z dôvodu charakteristík 
príjemcov a povahy akcií;

(21) treba stanoviť osobitné postupy 
uplatňovania nariadenia Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/20022 a vykonávacích opatrení, ako 
aj potrebné úpravy znení nevyhnutných 
z dôvodu charakteristík účastníkov a povahy 
akcií;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 1 bod (g)

(g) zabezpečiť účasť na programe tých 
mladých ľudí, ktorí majú najmenej 
príležitostí,

(g) zabezpečiť účasť na programe tých 
mladých ľudí, ktorí majú najmenej 
príležitostí vrátane osôb s postihnutím,

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 odsek 2 bod (c)

(c) prispieť k spolupráci medzi občianskymi 
a dobrovoľníckymi organizáciami mládeže 
na národnej úrovni.

vypúšťa sa

  
1 Ú. v. ES L 248 z 16.9.2002, s.1
2 Ú. v. ES L 248 zo 16. 9. 2002, s. 1.
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Odôvodnenie

The Youth in Action programme, and its objectives, should in no case be mixed with national 
civil service regimes. The former should not be allowed to develop into a substitute for the 
latter.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 odsek 4 bod (d)

(d) prispievať k zlepšovaniu výmeny 
informácií s mládežou,

(d) prispievať k zlepšovaniu výmeny 
informácií s mládežou, zohľadňovať 
osobitné výzvy pre mladé ženy, ako aj osoby 
s postihnutím, v niektorých členských 
štátoch, 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 1 bod (e a) (nový)

(ea) iné partnerské krajiny EÚ
Odôvodnenie

The list of countries eligible for the programmes should be as broad as possible. The 
formulation "partner countries" ensures both inclusiveness and flexible room for 
interpretation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 6 odsek 4

Všetci mladí ľudia musia mať bez 
akejkoľvek diskriminácie možnosť prístupu 
k aktivitám programu v rámci pravidiel 
stanovených v prílohe. Komisia a krajiny 
zúčastnené na programe vyvíjajú osobitnú 
snahu v prospech mládeže, pre ktorú je 
účasť na programe najobtiažnejšia 
z dôvodov výchovného, sociálneho, 
fyzického, mentálneho, ekonomického, 
kultúrneho alebo geografického charakteru.

Všetci mladí ľudia musia mať bez 
akejkoľvek diskriminácie možnosť prístupu 
k aktivitám programu v rámci pravidiel 
stanovených v prílohe. Komisia a krajiny 
zúčastnené na programe vyvíjajú osobitnú 
snahu v prospech mládeže, pre ktorú je 
účasť na programe najobtiažnejšia 
z dôvodov výchovného, sociálneho, 
fyzického, psychologického, ekonomického, 
kultúrneho, rodového alebo geografického 
charakteru.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 11 odsek 2

Program môže spojiť prostriedky 
s ostatnými nástrojmi Spoločenstva s cieľom 
uskutočniť akcie zodpovedajúce spoločným 
cieľom programu a týchto nástrojov.

Program by sa mal usilovať o spojenie
prostriedkov s ostatnými nástrojmi 
Spoločenstva s cieľom uskutočniť akcie 
zodpovedajúce spoločným cieľom programu 
a týchto nástrojov.

Odôvodnenie

Just as it is worthwhile for Member States to act in concert on an EU-level, there should be 
maximum synergy, and minimum duplication, between the programmes the EU deploys.


