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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. O Programa Cidadãos pela Europa, de promoção de uma cidadania activa, constitui uma 
estratégia fundamental para o processo político europeu.

O Programa induz os cidadãos numa prática comum de formação da opinião e da vontade 
políticas, trazendo ao processo político europeu uma imprescindível componente 
deliberativa, geradora de inclusividade e legitimidade.

Uma prática comum dos cidadãos europeus, cultural, social e política, gera uma relação de 
convivência que desenvolve por si mesma a virtude da participação cívica nos assuntos 
públicos.

Por isso, o programa Cidadãos pela Europa prepara o caminho para um modelo político de 
cooperação entre cidadãos e instituições europeias. O impulso político parte, agora 
também, das “periferias” para o centro. Esta formação horizontal da vontade política dá 
aos cidadãos o estatuto de participantes no processo de evolução da ordem europeia, 
constitui-os em co-fundadores dessa ordem, realiza as condições ideais de uma relação 
entre tradições culturais diferentes e a formação de um direito cosmopolita. Do mesmo 
modo, impede que a política europeia seja uma política burocraticamente alienada dos 
cidadãos europeus.

2. Porque promove a relação entre cidadãos de diferentes comunidades solidárias, o Programa 
Cidadãos pela Europa promove a responsabilidade, que exige do cidadão activo mais do 
que uma orientação com base no interesse próprio concreto.

Esta prática comum suscita o entendimento em larga escala sobre os fins e normas que são 
do interesse comum. Induz uma co-existência consciente, regida pela igualdade de direitos 
e o respeito recíproco. Desenvolve, em cada indivíduo, uma percepção da forma colectiva 
de vida europeia que é a forma de vida dos valores democráticos e dos direitos humanos.

3. O Programa vem potenciar o consenso num espaço em que o pluralismo cultural e social se 
intensifica. Um consenso que não é possível produzir apenas a partir das instituições 
europeias, mas que exige a partilha dos cidadãos, num processo de comunicação contínua.

A formação da vontade política, que tem a sociedade civil como base, dá suporte ao 
projecto europeu de justiça, assinala-lhe um percurso transversal às fronteiras e às 
gerações. Cria o caminho para uma Liga de Povos, que é esse o sentido exemplar da 
Europa, o sentido exemplar da Res Publica europeia.

4. A importância estratégica do Programa está precisamente em que ele promove uma 
multiplicidade de formas comunicacionais que associam os cidadãos às instituições. As 
acções previstas esclarecem os participantes sobre a maneira como se compreendem na sua 
qualidade de membros de uma Europa justa, plural e vocacionada para o mundo.

5. O activismo cívico gera uma comunidade de comunicação que enriquece o método político 
de decidir, esbate a alienação burocrática e quebra o monopólio político das instituições. O 
resultado é um evidente acréscimo de legitimidade e o caminho seguro para o sucesso de 
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novos começos políticos, de novos momentos fundadores, no processo de evolução 
europeia.

A "crise constitucional" e a apreensão sobre o alargamento mostram como o espaço 
público reclama esta base de participação.

6. Os cidadãos definem, na acção comum e no diálogo, quais as tradições que querem 
preservar, que regras comuns querem estabelecer, em que espécie de Europa querem viver. 
Com isso, o discurso político ganha uma dimensão moral e uma dimensão pragmática. Faz 
o jogo prudente da construção do futuro. Muda de escala nos fundamentos e nos fins. 
Prepara uma Europa mais legítima e ambiciosa.

7. O Programa merece, pois, no essencial, o apoio da relatora. Para optimizar a sua eficácia, a 
relatora propõe a mobilização de todos os actores sociais, incluindo os media, que assim se 
tornam protagonistas; o relevo das iniciativas de mecenato e voluntariado que, em muitos 
casos, se desenvolvem de forma espontânea e revelam cidadãos vocacionados para a 
intervenção; o relevo do papel das comunidades escolares, pólos estratégicos de formação 
e colaboração estável; a promoção de iniciativas para a aprendizagem da Democracia e a 
informação sobre os canais institucionais de actuação política; o suporte dos poderes 
públicos que, por natureza, devem comprometer-se com o êxito do programa.

A relatora propõe a criação de uma nova rubrica Formação para a democracia, incluída na 
acção "Sociedade civil activa na Europa". O programa só terá sucesso se conseguir o 
objectivo de esclarecer e chamar os cidadãos para a participação política. A percepção de 
um modo de vida europeu, induzida pelas acções previstas, exige perceber o papel da 
governação.

A relatora sublinha, ainda, a necessidade de densificar a rubrica "Instrumentos de 
informação e divulgação", no sentido de um maior relevo e concretização do papel dos 
media neste programa. O programa só terá êxito se for suportado por uma publicidade 
abrangente, de efeito multiplicador. As acções carecem de uma cobertura mediática com a 
máxima extensão possível. Isso reclama o apoio à publicidade destas acções pela televisão, 
a imprensa e as rádios locais.

As iniciativas para a aprendizagem da democracia e as iniciativas para a publicidade 
apontam para que o orçamento deva ser aumentado em 10 milhões de euros, igualmente 
repartidos por cada uma destas medidas. Somando à proposta do relator principal, o 
orçamento total será de 300 milhões de euros. 

Sublinha-se ainda a necessidade de um esforço de simplificação administrativa, visto que a 
burocracia é inimiga da cidadania. A relatora mantém, com dúvidas, a referência aos 
comités consultivos nas medidas de execução.

8. É urgente construir uma Europa de cidadãos. A Europa não é possível sem esta ligação 
entre autonomia privada e autonomia pública. Só assim se integram os valores universais 
da justiça num horizonte cosmopolita, caracterizado por constelações de tradições 
particulares.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Občanství Unie by mělo být základním 
statusem státních příslušníků členských 
států. 

(1) Občanství Unie, kterého požívají všichni
státní příslušníci členských států, tvoří 
základní osu evropského politického 
procesu.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) Společenství by mělo evropské občany 
podporovat v tom, aby plně využívali 
veškerých aspektů občanství Evropské unie, 
a tuto skutečnost by mělo prosazovat 
s řádným ohledem na subsidiaritu.

(2) Aniž by byla dotčena zásada 
subsidiarity, orgány Společenství by měly 
podporovat aktivní, činorodé, odpovědné a 
sebeurčené občanství, které by bylo 
schopno dávat nové podněty orgánům 
veřejné správy, prohlubovat demokracii a 
vytvářet budoucnost Evropy.   

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

(3) Aby občané mohli evropskou integraci 
plně podporovat, měl by být kladen větší 
důraz na jejich společné hodnoty, historii a 
kulturu jako na klíčové prvky jejich členství 
ve společnosti založené na zásadách 
svobody, demokracie a dodržování lidských 
práv a současně by měla být respektována 
jejich rozmanitost.

(3) Aby se občané stali činiteli evropské 
integrace, měla by být podporována 
společná kulturní, sociální a politická 
praxe, která by spojila historické dědictví, 
kulturní tradice a pocit příslušnosti k širší 
společnosti založené na hodnotách  
demokracie a dodržování lidských práv.

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 4

(4) S cílem přiblížit Evropu občanům a
umožnit jim plně se účastnit budování ještě 
užšího svazku v Evropě je třeba oslovit 
všechny občany a zapojit je do
nadnárodních výměn a spolupráce, a přispět 
tak k utváření pocitu sounáležitosti ke 
společným evropským ideálům.

(4) S cílem vybudovat Evropu občanů,
utvářet evropské veřejné mínění a rozvíjet 
kosmopolitní identitu je třeba podporovat 
komunikaci mezi občany na základě 
spolupráce a dialogu prostřednictvím
nadnárodních výměn, které by přispěly k 
posílení vzájemného respektu a pocitu 
sounáležitosti ke společným evropským 
ideálům.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 5

(5) Evropský parlament ve svém usnesení ze 
dne 15. dubna 1988 pokládal za žádoucí 
vyvinout velké úsilí k posílení styků mezi 
občany různých členských států 
a konstatoval, že zvláštní podpora rozvoje 
twinningového partnerství obcí nebo měst 
různých členských států ze strany Evropské 
unie je odůvodněná a žádoucí.

(5) Ve svém usnesení ze dne 15. dubna 1988 
zdůraznil Evropský parlament strategický 
význam posílení styků mezi občany 
jednotlivých členských států a konstatoval, 
že zvláštní podpora rozvoje twinningového 
partnerství obcí nebo měst těchto států ze 
strany Evropské unie je odůvodněná a 
žádoucí.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Charta základních práv přiznává
zásadní význam zúčastněnému občanství, 
které je schopno spolupráce s orgány a 
podporuje začleňování a zákonnost.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 7

(7) Svým rozhodnutím ze dne 26. ledna 
2004 Rada zavedla akční program 
Společenství na podporu aktivního 
evropského občanství (účast občanů), 
kterým se potvrdila potřeba prosazovat 
udržitelný dialog s organizacemi občanské 
společnosti a městy či obcemi a potřeba 

(7) Rada svým rozhodnutím ze dne 
26. ledna 2004 zavedla akční program 
Společenství na podporu aktivního 
evropského občanství (účast občanů), 
kterým se potvrdila potřeba prosazovat 
udržitelný dialog s městy či obcemi, 
organizacemi občanské společnosti a s 
širokou veřejností. Stejně tak Evropský 



PA\588458CS.doc 7/20 PE 364.958v01-00

CS

podporovat aktivní zapojení občanů. parlament ve svém usnesení o politických 
výzvách a rozpočtových prostředcích na 
období 2007—2013 uvádí, že „program 
občanské účasti zůstává prioritou, což
umožní přiblížit Evropu jejím občanům 
prostřednictvím procesu ,,zdola-nahoru““.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 8

(8) Organizace občanské společnosti na 
evropské, národní a regionální úrovni jsou 
významnými prostředníky při oslovování 
občanů. Jejich nadnárodní spolupráce by 
proto měla být podporována. 

(8) Organizace občanské společnosti na 
evropské, národní a regionální úrovni jsou 
významnými středisky pro zapojování
občanů. Jejich nadnárodní spolupráce by 
proto měla být podporována. 

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 9

(9) Evropské organizace zabývající se 
výzkumem veřejné politiky mohou svými 
myšlenkami a úvahami přispět do diskuse na 
evropské úrovni. Mohou rovněž poskytnout 
vazbu mezi evropskými orgány a institucemi 
a občany, a měly by být proto podporovány.

(9) Evropské organizace zabývající se 
výzkumem veřejné politiky mohou svými 
myšlenkami a úvahami přispět do diskuse na 
evropské úrovni. Přispívají k utváření 
veřejného mínění v neformálních oblastech 
komunikace a mohou poskytnout vazbu 
mezi evropskými orgány a institucemi a 
občany. Z tohoto důvodu by měly být  
podporovány a mělo by být podněcováno 
vytváření sítí těchto organizací.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 10

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

(10) Program musí dodržovat zásadu 
vyváženého začleňování občanů a organizací 
občanské společnosti ze všech členských 
států do nadnárodních projektů a činností.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 11

(11) Kandidátské země a země ESVO, které 
jsou smluvními stranami dohody o EHP, 

(11) Kandidátské země a země ESVO, které 
jsou smluvními stranami dohody o EHP, 
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jsou v souladu s dohodami, jež s nimi byly 
uzavřeny, uznávány za případné účastníky
programů Společenství. 

jsou v souladu s dohodami, jež s nimi byly 
uzavřeny, mají možnost účastnit se
programů Společenství. 

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 12

(12) Na zasedání Evropské rady v Soluni ve 
dnech 19. a 20. června 2003 byla přijata 
„Soluňská agenda pro země západního 
Balkánu: směřování k evropské integraci“, 
která vyzvala země západního Balkánu k 
účasti na programech a agenturách 
Společenství; země západního Balkánu by 
tudíž měly být považovány za případné 
účastníky programů Společenství.

(12) Na zasedání Evropské rady v Soluni ve 
dnech 19. a 20. června 2003 byla přijata 
„Soluňská agenda pro země západního 
Balkánu: směřování k evropské integraci“, 
která vyzvala země západního Balkánu k 
účasti na programech a agenturách 
Společenství; země západního Balkánu by 
tudíž měly být uznány za případné účastníky 
programů Společenství.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 13

(13) Program by měl být pravidelně 
sledován a vyhodnocován ve spolupráci 
s Komisí a členskými státy, aby bylo možné 
jej upravovat, zejména s přihlédnutím 
k prioritám pro provádění opatření.

(13) Program by měl být pravidelně 
sledován a nezávisle vyhodnocován ve 
spolupráci s Komisí a členskými státy, aby 
bylo možné provést úpravy nezbytné k 
řádnému provádění opatření.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 17

(17) Protože cílů programu „Občané pro 
Evropu“ nemohou dostatečně dosáhnout 
členské státy, a lze jich tedy, z důvodů 
nadnárodní a vícestranné povahy činností a 
opatření v rámci daného programu, lépe 
dosáhnout na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality podle daného článku 
nepřekročí toto rozhodnutí rámec toho, co je 

(17) Protože cílů programu „Občané pro 
Evropu“ nemohou dostatečně dosáhnout 
členské státy, a lze jich tedy, z důvodů 
nadnárodní a mnohopolární povahy činností 
a opatření v rámci daného programu, lépe 
dosáhnout na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality podle daného článku 
nepřekročí toto rozhodnutí rámec toho, co je 
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nezbytné pro dosažení těchto cílů. nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 1 odst. 2

2. Tento program přispívá k těmto obecným 
cílům:

– poskytovat příležitost občanům 
spolupracovat a zapojit se do společného 
budování Evropy, která bude stále užším 
svazkem, sjednoceným a obohaceným díky 
své kulturní rozmanitosti;
– utvářet evropskou identitu, 
vycházející ze společných hodnot, historie 
a kultury;
– posilovat vzájemné porozumění mezi 
evropskými občany, respektovat a oslavovat 
kulturní rozmanitost a zároveň i přispívat 
k mezikulturnímu dialogu. 

2. Tento program přispívá k těmto obecným 
cílům:

– podněcovat občany ke spolupráci a 
účasti na společném budování pluralitní, 
spravedlivé a demokratické Evropy 
otevřené vůči světu;
– rozvíjet evropskou identitu, která by 
navazovala na identitu národní, na základě 
politické komunity vyznačující se 
společným sdílením demokratických 
hodnot, dodržováním lidských práv a 
kulturně-historickou pluralitou národních 
tradic;
– začlenit občanské aktivity do 
evropského politického procesu integrace a
rozšíření prostřednictvím podpory dialogu, 
vzájemného porozumění a vědomí
společných zájmů evropských občanů;
– přispět k utváření evropského 
veřejného mínění na základě zúčastněné 
občanské společnosti schopné 
spolupracovat s veřejnými orgány a zaručit 
úspěch evropskému projektu.    

Pozměňovací návrh 16
Článek 2

2. Program má tyto konkrétní cíle 
uskutečňované na nadnárodní úrovni:
(a) sdružovat občany z různých místních 
komunit po celé Evropě a umožnit jim sdílet
zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se 
z historie a utvářet budoucnost;
(b) prostřednictvím spolupráce 
organizací občanské společnosti na evropské 
úrovni podporovat činnost, diskusi a úvahy 
související s evropským občanstvím;

2. Program má tyto konkrétní cíle 
uskutečňované na nadnárodní úrovni:
(a) sdružovat občany z různých místních 
komunit po celé Evropě a umožnit jim sdílet 
zkušenosti a ideje, vytvořit evropský způsob 
života a utvářet budoucnost;
(b) prostřednictvím spolupráce 
organizací občanské společnosti na evropské 
úrovni podporovat činnost, diskusi a úvahy 
související s evropským občanstvím a 
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(c) učinit koncepci Evropy pro její 
občany hmatatelnější tak, že budou 
propagovány a oslavovány evropské 
hodnoty a úspěchy, jichž Evropa dosáhla, a 
zároveň bude uchovávána vzpomínka na 
její minulost;
(d) podnítit vyvážené začleňování 
občanů a organizací občanské společnosti ze 
všech členských států, přispět 
k mezikulturnímu dialogu a upřednostňovat 
rozmanitost i jednotu Evropy, přičemž by se 
zvláštní pozornost měla věnovat činnostem 
uskutečňovaným společně s členskými státy, 
které nedávno přistoupily k Evropské unii. 

demokracií;
(c) učinit koncepci Evropy pro její 
občany hmatatelnější tak, že budou 
propagovány a oslavovány evropské 
hodnoty a úspěchy, jichž Evropa dosáhla, a 
založit kolektivní vizi budoucnosti na 
vzpomínkách na minulost;
(d) podnítit vyvážené začleňování 
občanů a organizací občanské společnosti z
členských států, přispět k mezikulturnímu 
dialogu a utváření vědomí Evropy, přičemž 
by se zvláštní pozornost měla věnovat 
činnostem uskutečňovaným společně s 
členskými státy, které nedávno přistoupily 
k Evropské unii. 

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 1 písm. b) odrážka 3a (nová)

— podpora vzdělávacích iniciativ 
zaměřených na demokracii a občanství.

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

c) „Společně pro Evropu“: 

– viditelné akce, jako jsou oslavy, 
udělování cen, celoevropské konference

– studie, přehledy a průzkumy 
veřejného mínění

– nástroje pro šíření informací a 
propagaci.

c) „Společně pro Evropu“: 

– viditelné akce, jako jsou oslavy, 
udělování cen, umělecké události,
celoevropské konference
– studie, přehledy a průzkumy 
veřejného mínění
– nástroje pro šíření informací a 
propagaci včetně reklamy a zapojování 
hromadných sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3 odst. 1 a) (nový)

1a. Každá akce musí podporovat 
tématickou multidisciplinaritu jako způsob 
zapojení co největšího počtu občanů;
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 2

2. V rámci každé činnosti lze upřednostnit
vyvážené začleňování občanů a organizací 
občanské společnosti ze všech členských 
států, jak stanoví konkrétní cíl obsažený 
v čl. 2 odst. 4.

2. Každá činnost musí zohledňovat 
začleňování občanů a organizací občanské 
společnosti ze všech členských států, jak 
stanoví konkrétní cíl obsažený v čl. 2 
odst. 4.

Pozměňovací návrh 21
Článek 5

Program je otevřen všem zúčastněným 
stranám podporujícím aktivní evropské 
občanství, zejména místním komunitám, 
evropským organizacím zabývajícím se 
výzkumem veřejné politiky (skupinám 
expertů, angl. think-tanks), skupinám 
občanů a jiným organizacím občanské 
společnosti, jako jsou nevládní organizace, 
platformy, sítě, sdružení a federace 
a odborové svazy. 

Program je otevřen všem zúčastněným 
stranám podporujícím aktivní evropské 
občanství, zejména místním komunitám, 
evropským organizacím zabývajícím se 
výzkumem veřejné politiky (skupinám 
expertů, angl. think-tanks), dobrovolnickým 
a sponzorským iniciativám, školám,
skupinám občanů a jiným organizacím 
občanské společnosti, jako jsou nevládní 
organizace, platformy, sítě, sdružení a 
federace a odborové svazy. 

Program je rovněž otevřen hromadným 
sdělovacím prostředkům, které zajistí 
publicitu akcí, které jsou v jeho rámci  
plánovány.
Akce programu, které jsou od počátku do 
konce zaměřeny na občanství, nevylučují, 
ale naopak přímo žádají institucionální 
podporu.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 9 odst. 1

1. Komise zajistí soudržnost a 
komplementaritu tohoto programu s nástroji 
v ostatních oblastech činnosti Společenství, 
zejména v oblasti vzdělávání, odborného 
vzdělávání, kultury, sportu, základních práv 
a svobod, sociálního začlenění, rovnosti 
mužů a žen, boje proti diskriminaci, 
výzkumu a vnějšího působení Společenství, 
obzvláště v souvislosti s evropskou politikou 
sousedských vztahů.

1. Komise zajistí soudržnost a 
komplementaritu tohoto programu s nástroji 
v ostatních oblastech činnosti Společenství, 
zejména v oblasti vzdělávání, odborného 
vzdělávání, kultury, sportu, životního 
prostředí, v audiovizuální oblasti, v oblasti 
sociální komunikace, základních práv a 
svobod, sociálního začlenění, rovnosti mužů 
a žen, boje proti diskriminaci, vědeckého
výzkumu a vnějšího působení Společenství, 
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obzvláště na úrovni evropské politiky 
sousedských vztahů.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 10 odst. 1

1. Rozpočet pro provádění tohoto programu 
v období uvedeném v článku 1 činí 
235 milionů eur.

1. Rozpočet pro provádění tohoto programu 
v období uvedeném v článku 1 činí 
300 milionů eur.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 11 odst. 1

1. Podle čl. 176 odst. 2 nařízení Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 může Komise na 
základě charakteru příjemců a povahy 
činností osvobodit příjemce od povinnosti 
dokazovat své odborné schopnosti a 
kvalifikace požadované k provedení 
navrhované činnosti nebo pracovního 
programu. 

1. Podle čl. 176 odst. 2 nařízení Komise (ES, 
Euratom) č. 2342/2002 může Komise na 
základě charakteru příjemců a povahy 
činností a zřejmých okolností osvobodit 
příjemce od povinnosti dokazovat své 
odborné schopnosti a kvalifikace, které se v 
zásadě požadují k provedení navrhované 
činnosti nebo pracovního programu. 

Pozměňovací návrh 25
Čl. 11 odst. 5

5. Provozní granty udělované v rámci tohoto 
programu subjektům, které sledují cíl 
obecného evropského zájmu, jak je 
vymezeno v článku 162 nařízení Komise 
č. 2342/2002, se v případě opětovného 
poskytnutí automaticky nesnižují 
podle čl. 113 odst. 2 nařízení Rady 
č. 1605/2002.

5. Provozní granty udělované v rámci tohoto 
programu subjektům, které usilují o 
dosažení cíle obecného evropského zájmu, 
jak je vymezeno v článku 162 nařízení 
Komise č. 2342/2002, se v případě 
opětovného poskytnutí automaticky 
nesnižují podle čl. 113 odst. 2 nařízení Rady 
č. 1605/2002.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 12 odst. 1

1. Komise zajistí, aby v případě, že jsou 
prováděny činnosti financované podle tohoto 
rozhodnutí, byly finanční zájmy 
Společenství chráněny prostřednictvím 

1. Komise zajistí, aby v případě, že jsou 
prováděny činnosti financované podle tohoto 
rozhodnutí, byly finanční zájmy 
Společenství chráněny prostřednictvím 
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uplatnění preventivních opatření proti 
podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným 
protiprávním činnostem, a to pomocí 
účinných kontrol a vymáháním neoprávněně 
vyplacených částek, a v případě, že budou 
zjištěny nesrovnalosti, prostřednictvím 
účinných, přiměřených a odrazujících sankcí 
v souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 a (ES, Euratom) č. 2185/96 
a s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1073/1999.

uplatnění preventivních opatření proti 
podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným 
protiprávním činnostem, a to pomocí 
účinných kontrol a vymáháním neoprávněně 
vyplacených částek, a v případě, že budou 
zjištěny nesrovnalosti, prostřednictvím 
uplatnění účinných, přiměřených a 
odrazujících sankcí v souladu s nařízeními 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 a (ES, 
Euratom) č. 2185/96 a s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 12 odst. 4

4. Pokud nebyly dodrženy dané lhůty nebo 
pokrok učiněný při provádění činnosti 
opravňuje k udělení pouze části finanční 
podpory, požádá Komise příjemce, aby ve 
stanovené lhůtě předložil své vyjádření. 
Neposkytne-li příjemce uspokojivou 
odpověď, může Komise zrušit zbývající 
finanční podporu a žádat navrácení částek, 
které již byly vyplaceny.

4. Pokud nebyly dodrženy dané lhůty nebo 
pokrok učiněný při provádění činnosti 
opravňuje k udělení pouze části finanční po
dpory, požádá Komise příjemce, aby ve 
stanovené lhůtě předložil své odůvodnění. 
Neposkytne-li příjemce uspokojivou 
odpověď, může Komise zrušit zbývající 
finanční podporu a žádat navrácení částek, 
které již byly vyplaceny.

Pozměňovací návrh 28
Článek 14

Činnosti zahájené podle rozhodnutí 
2004/100/ES ze dne 26. ledna 2004 ještě 
před 31. prosincem 2006 se i nadále až do 
svého dokončení řídí daným rozhodnutím. 

Činnosti zahájené podle rozhodnutí 
2004/100/ES ze dne 26. ledna 2004 ještě 
před 31. prosincem 2006 se i nadále až do 
svého dokončení řídí tímto rozhodnutím. 

Pozměňovací návrh 29
Příloha část I Činnost 1 odst. 2

Cílem tohoto opatření jsou činnosti, které 
zahrnují nebo prosazují přímou výměnu 
mezi evropskými občany prostřednictvím 
jejich účasti v činnostech v rámci 
twinningových partnerství měst. Může se 
jednat o jednorázové či pilotní činnosti nebo 
mohou mít tyto činnosti podobu 

Cílem tohoto opatření jsou činnosti, které 
zahrnují nebo prosazují přímou výměnu 
mezi evropskými občany prostřednictvím 
jejich účasti v činnostech v rámci 
twinningových partnerství měst. Může se 
jednat o jednorázové či pilotní činnosti nebo 
mohou mít tyto činnosti podobu 
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strukturovaných, víceletých a vícestranných 
dohod, které zaujímají více programovaný 
přístup a zahrnují řadu činností od setkávání 
občanů až po zvláštní konference nebo 
semináře věnované oblastem společného 
zájmu, spolu se souvisejícími publikacemi, 
jež jsou organizovány v kontextu činností v 
rámci twinningových partnerství měst. Toto 
opatření aktivně přispěje k posílení znalostí 
a porozumění občanů a jednotlivých kultur o 
sobě a mezi sebou navzájem.

strukturovaných, víceletých a vícestranných 
dohod, které zaujímají více programovaný 
přístup a zahrnují řadu činností od setkávání 
občanů až po zvláštní konference nebo
semináře věnované oblastem společného 
zájmu, spolu se souvisejícími publikacemi, 
jež jsou organizovány v kontextu činností v 
rámci twinningových partnerství měst. 
Twinningová partnerství měst na evropské 
úrovni nesmí snížit strategický význam 
vztahů mezi sousedními přeshraničními 
městy, které svou povahou nabízejí 
intenzivnější a systematičtější komunikační 
potenciál. Toto opatření aktivně přispěje 
k posílení znalostí a porozumění občanů a 
jednotlivých kultur o sobě a mezi sebou 
navzájem. Opatření umožňuje občanům, 
aby se prostřednictvím svých měst a 
regionů stali aktéry evropského procesu, 
zajišťuje výměnu osvědčených postupů v 
rámci jejich tradičních úzkých vztahů a 
využívá jich při utváření společných cílů.  

Pozměňovací návrh 30
Příloha část I Činnost 1 odst. 3

S cílem napomoci provádění tohoto opatření 
lze poskytnou strukturální podporu přímo 
Radě evropských obcí a regionů (angl. 
Council of European Municipalities and 
Regions - CEMR), což je subjekt, jenž 
sleduje cíl obecného evropského zájmu a 
aktivně působí v oblasti twinningových 
partnerství měst. 

S cílem napomoci provádění tohoto opatření 
lze poskytnou strukturální podporu přímo 
Radě evropských obcí a regionů (angl. 
Council of European Municipalities and
Regions - CEMR), což je subjekt, jenž 
usiluje o dosažení cíle obecného evropského 
zájmu a aktivně působí v oblasti 
twinningových partnerství měst. 

Pozměňovací návrh 31
Příloha část I Činnost 1 odst. 4

V rámci tohoto opatření bude podporována
celá škála projektů, které nebudou omezeny 
hranicemi států ani jednotlivých sektorů a 
budou do nich přímo zapojeni občané. 
Rozsah a působnost těchto projektů bude 
záležet na vývoji ve společnosti a bude se za 
použití inovativních přístupů zabývat 

Toto opatření podporuje celou škálu
projektů, které nejsou omezeny hranicemi 
států ani jednotlivých sektorů a jsou do nich 
přímo zapojeni občané. Tyto projekty sdruží 
občany z různých míst, kteří budou 
spolupracovat nebo diskutovat o společných 
tématech a problémech, a rozvíjet tak 
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možnostmi, jak reagovat na zjištěné 
potřeby. Mělo by být podporováno 
využívání nových technologií, zejména 
technologií informační společnosti. Tyto 
projekty sdruží občany z různých míst, kteří 
budou spolupracovat nebo diskutovat 
o společných evropských otázkách, a 
rozvíjet tak vzájemné porozumění a 
zvyšovat povědomí o procesu evropské 
integrace. 

vzájemné porozumění a zvyšovat povědomí 
o procesu evropské integrace. Občané tímto 
způsobem rozvíjí vědomé spolužití 
prostřednictvím dialogu, jímž rozhodnou,
které tradice chtějí uchovat, jaká společná 
pravidla chtějí mít a v jaké Evropě chtějí 
žít. Toto opatření směřuje k všeobecné 
účasti občanů, která by navázala na 
funkční účast organizací.

Pozměňovací návrh 32
Příloha část I Činnost 1 odst. 4a (nový)

Bude podporováno využívání nových 
technologií a zejména technologií 
informační společnosti. Dále budou 
podporovány občanské sponzorské 
(umělecké a humanitární) a dobrovolnické 
projekty, které se v mnoha případech 
provádějí spontánním způsobem a v nichž
se občané vyznačují zvláštní angažovaností. 
Dalším významným opatřením je 
twinningové partnerství škol: twinningové 
partnerství škol vytváří prostor pro trvalou 
systematickou spolupráci ve strategických
vzdělávacích zařízeních zaměřených na
občanství a je spojeno s významnými 
„satelitními skupinami“, jako jsou 
rodičovská, akademická nebo sportovní 
sdružení. 

Pozměňovací návrh 33
Příloha část I Činnost 1 odst. 5a (nový)

Občanské projekty, často spontánní a 
neřízené, si žádají zvláštní podporu ze 
strany orgánů veřejné správy. Ačkoli není 
program určen přímo pro ně, je úkolem 
orgánů veřejné správy usilovat o úspěch 
tohoto programu a měly by spolupracovat s 
občany na jeho provádění. 

Pozměňovací návrh 34
Příloha část I Činnost 2 odst. 1



PE 364.958v01-00 16/20 PA\588458CS.doc

CS

Subjekty, které jsou zdrojem nových 
myšlenek a úvah týkajících se evropských 
záležitostí, jsou důležitými institucionálními 
partnery, kteří jsou schopni orgánům a 
institucím EU poskytnout nezávislá 
strategická doporučení přesahující hranice 
jednotlivých odvětví atd. Mohou provádět 
činnosti, kterými přispívají do diskuse o 
občanství Evropské unie a o evropských 
hodnotách a kulturách. Toto opatření se 
zaměřuje na posilování institucionální 
kapacity těchto organizací, které jsou 
reprezentativní, poskytují skutečnou 
evropskou přidanou hodnotu, mohou se 
významně podílet na šíření informací a jsou 
schopny spolupracovat s ostatními příjemci 
tohoto programu. Důležitým prvkem v této 
oblasti je posilování transevropských sítí. 
Granty lze udělit v rámci víceletých 
pracovních programů, které v sobě spojují 
celou řadu témat či činností. 

Subjekty, které jsou zdrojem nových 
myšlenek a úvah týkajících se evropských 
záležitostí, jsou důležitými institucionálními 
partnery, kteří jsou schopni orgánům a 
institucím EU poskytnout nezávislá 
strategická doporučení přesahující hranice 
jednotlivých odvětví atd. Mohou provádět 
činnosti, kterými přispívají do diskuse o 
občanství Evropské unie a o evropských 
hodnotách a kulturách. Toto opatření se 
zaměřuje na posilování institucionální 
kapacity těchto organizací, které jsou 
reprezentativní, poskytují skutečnou 
evropskou přidanou hodnotu, mohou se 
významně podílet na šíření informací a jsou 
schopny spolupracovat s ostatními příjemci 
tohoto programu. Výzkumné organizace
mají zvláštní význam při utváření veřejného 
mínění na úrovni neformálních oblastí 
komunikace. Důležitým prvkem v této 
oblasti je posilování transevropských sítí. 
Granty lze udělit v rámci víceletých 
pracovních programů, které v sobě spojují 
celou řadu témat či činností. 

Pozměňovací návrh 35
Příloha část I Činnost 2 odst. 2

Strukturální podporu lze poskytnout přímo 
sdružení „Groupement d’études et de 
recherches Notre Europe“, což je subjekt, 
jenž sleduje cíl obecného evropského zájmu. 

Strukturální podporu lze poskytnout přímo 
sdružení „Groupement d’études et de 
recherches Notre Europe“, což je subjekt, 
jenž usiluje o dosažení cíle obecného 
evropského zájmu. 

Pozměňovací návrh 36
Příloha část I Činnost 2 odst. 4

Strukturální podporu lze poskytnout přímo 
dvěma subjektům, které sledují cíl obecného 
evropského zájmu: Platformě evropských 
sociálních nevládních organizací a 
Evropskému hnutí.

Strukturální podporu lze poskytnout přímo 
dvěma subjektům, které usilují o dosažení 
cíle obecného evropského zájmu: Platformě 
evropských sociálních nevládních organizací 
a Evropskému hnutí.

Pozměňovací návrh 37
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Příloha část I Činnost 2 odst. 5

Organizace občanské společnosti, jako jsou 
nevládní organizace, odborové svazy, 
federace, skupiny expertů atd., mohou 
podnítit účast občanů nebo zastupovat jejich 
zájmy prostřednictvím diskusí, publikací, 
zastání v určitých záležitostech a 
prostřednictvím jiných konkrétních 
nadnárodních projektů. Zavádění evropské 
dimenze do činností organizací občanské 
společnosti či pokračování v jejím 
zohledňování by umožnilo těmto 
organizacím posílit své kapacity a získat 
širší škálu cílových skupin. Přímá 
spolupráce organizací občanské společnosti 
z různých členských států přispěje ke 
vzájemnému porozumění, pokud jde o různé 
kultury a názory, a ke ztotožnění se se 
sdílenými zájmy a hodnotami. Ačkoli může 
probíhat formou jednotlivých projektů, 
dlouhodobější přístup rovněž zajistí 
udržitelnější dopad a rozvoj sítí a 
součinností.

Organizace občanské společnosti, jako jsou 
nevládní organizace, profesní sdružení,
odborové svazy, federace, skupiny expertů 
atd., mohou podnítit účast občanů nebo 
zastupovat jejich zájmy prostřednictvím 
diskusí, publikací, zastání v určitých 
záležitostech a prostřednictvím jiných 
konkrétních nadnárodních projektů. 
Zavádění evropské dimenze do činností 
organizací občanské společnosti či 
pokračování v jejím zohledňování umožní
těmto organizacím posílit své kapacity a 
získat širší škálu cílových skupin. Přímá 
spolupráce organizací občanské společnosti 
z různých členských států přispěje ke 
vzájemnému porozumění, pokud jde o různé 
kultury a názory, a ke ztotožnění se se 
sdílenými zájmy a hodnotami. Organizace 
občanské společnosti mají tedy strategický 
význam v procesu zapojování občanů. Tyto 
organizace jsou ideálním místem pro 
rozvíjení individuálního vnímání 
společných zájmů, jsou ideálními partnery 
pro spolupráci společnosti s orgány veřejné 
správy a skvělými tvůrci sociální základny 
pro uznání oprávněnosti evropského 
procesu.
Ačkoli může probíhat formou jednotlivých 
projektů, dlouhodobější přístup rovněž 
zajistí udržitelnější dopad a rozvoj sítí a 
součinností.

Pozměňovací návrh 38
Příloha část I Činnost 2 Název a odst. 6a (nový)

Podpora vzdělávání k demokracii
Toto opatření je určeno pro zvláštní 
vzdělávací akce zaměřené na politickou 
kulturu občanů. Aktivní občanství vyžaduje 
pochopení demokratického systému a 
informace o institucionálních 
komunikačních tocích. Akce uvedené v 
programu vytvářejí „vědomí světa“, které 
vyžaduje, aby byla pochopena úloha správy 
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věcí veřejných. Toto opatření podporuje 
veškeré individuální i kolektivní iniciativy, 
které vedou k diskusi občanů o evropském 
politickém systému.  Konference pořádané 
z iniciativy sociálních organizací, na něž 
jsou zváni zástupci subjektů ovlivňujících 
veřejné mínění; politické diskuse v rámci 
právnických obcí; iniciativy k politickému 
vzdělávání novinářů (za účelem zlepšení 
kvality politických informací); pořádání 
soutěží, včetně napodobování chodu 
evropských orgánů podle příkladu již 
probíhající soutěže z evropského práva -
moot court.

Pozměňovací návrh 39
Příloha část I Činnost 3 odst. 1

Toto opatření podpoří akce organizované 
Evropskou komisí nebo ve spolupráci s ní, 
které jsou významné svým rozsahem a 
oblastí působnosti, do velké míry se 
zaměřují na národy Evropy, pomáhají zvýšit 
jejich vnímání sounáležitosti ke stejnému 
společenství a jejich povědomí o historii, 
dosažných úspěších a hodnotách Evropy, 
zapojují je do mezikulturního dialogu a 
přispívají k rozvoji jejich evropské identity. 

(netýká se českého znění) Toto opatření 
podpoří akce organizované Evropskou 
komisí nebo ve spolupráci s ní, které jsou 
významné svým rozsahem a oblastí 
působnosti, do velké míry se zaměřují na 
národy Evropy, pomáhají zvýšit jejich 
vnímání sounáležitosti ke stejnému 
společenství a jejich povědomí o historii, 
dosažných úspěších a hodnotách Evropy, 
zapojují je do mezikulturního dialogu a 
přispívají k rozvoji jejich evropské identity. 
Symbolická politika, která spojuje nové 
významné události a vzpomínky na 
minulost, je také součástí integrace.

Pozměňovací návrh 40
Příloha část I Činnost 3 odst. 2

Mezi tyto akce mohou patřit oslavy 
historických událostí, připomínání 
evropských úspěchů, zvyšování povědomí o 
konkrétních problematikách, celoevropské 
konference a udělování cen pořádané s cílem 
zdůraznit významné úspěchy. Mělo by být 
podporováno využívání nových technologií, 
zejména technologií informační společnosti.

Mezi tyto akce mohou patřit oslavy 
historických událostí, připomínání 
evropských úspěchů, umělecké akce, 
celoevropské konference a udělování cen 
pořádané s cílem zdůraznit významné 
úspěchy. Mělo by být podporováno 
využívání nových technologií, zejména 
technologií informační společnosti.
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Pozměňovací návrh 41
Příloha část I Činnost 3 odst. 5

Strukturální podporu lze poskytnout přímo 
dvěma subjektům, které sledují cíl obecného 
evropského zájmu: „Association Jean 
Monet“ a „Centre européen Robert 
Schuman“. 

Strukturální podporu lze poskytnout přímo 
dvěma subjektům, které usilují o dosažení 
cíle cíl obecného evropského zájmu: 
„Association Jean Monet“ a „Centre 
européen Robert Schuman“. 

Pozměňovací návrh 42
Příloha část I Činnost 3 odst. 5a (nový)

Program bude úspěšný pouze tehdy, pokud 
bude podpořen širokou publicitou, která 
vyžaduje zapojení hromadných sdělovacích 
prostředků. Aby byly plánované akce 
skutečně účinné ve všech oblastech a tento 
účinek se neustále násobil, je nutné 
zavádět „publicitu publicity“. Akce vyžadují 
co možná nejširší publicitu ve sdělovacích 
prostředcích. Pouze tímto způsobem lze 
dosáhnout účinnosti v širokém měřítku a 
vztahu založeném na spolupůsobení 
různých skupin veřejnosti. Cílem tohoto 
opatření je poskytnout podporu 
hromadným sdělovacím prostředkům, 
zejména televizi, tisku a místním 
rozhlasovým stanicím, aby zveřejňovaly 
informace týkající se akcí programu 
podobným způsobem jako institucionální 
publicita. Evropské sítě místního tisku a 
rozhlasových stanic musí být jako takové 
povzbuzovány.

Pozměňovací návrh 43
Příloha část II odst. 5

Důležité budou aspekty vytváření sítí a 
zaměřování se na multiplikační účinky, 
včetně využívání informačních a 
komunikačních technologií, a tyto aspekty se 
promítnou do druhu činností i do škály 
organizací, které do nich budou zapojeny. 
Bude podporován rozvoj vzájemných vztahů 
a součinností mezi různými typy 

Důležité budou aspekty vytváření sítí a 
zaměřování se na multiplikační účinky, 
včetně využívání informačních a 
komunikačních technologií, a obecně 
aktivní zapojování hromadných sdělovacích 
prostředků, a tyto aspekty se promítnou do 
druhu činností i do škály organizací, které do 
nich budou zapojeny. Bude podporován 
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zúčastněných stran zapojených do programu. rozvoj vzájemných vztahů a součinností 
mezi různými typy zúčastněných stran 
zapojených do programu. 


