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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Aby program „Občania pre Európu“ podporoval aktívne občianstvo, vytvára základnú 
stratégiu pre európsky politický proces.

V rámci tohto programu je široká verejnosť povzbudzovaná, aby sa podieľala na úlohe 
formovania politického stanoviska a politickej vôle a tak vniesla do európskeho 
politického procesu nevyhnutnú poradnú zložku, ktorá bude vytvárať kompletnosť 
a zákonnosť.

Spoločná  kultúrna, sociálna a politická úloha, ktorú  vykonávajú ľudia Európy, spojí 
týchto ľudí a podporí silu občianskej účasti na verejných veciach.

Preto bude program „Občania pre Európu“ viesť k politickému modelu spolupráce medzi 
širokou verejnosťou a inštitúciami EÚ. Aj tu sa bude politický podnet presúvať z okraja 
do centra a umožní, aby bola politická  vôľa formovaná  prierezom vôle spoločnosti, 
zmení bežných ľudí na účastníkov procesu rozvíjania európskeho poriadku,  spraví z nich 
spoluzakladateľov tohto poriadku a dosiahne ideálne podmienky pre vzťahy medzi 
rôznymi kultúrnymi tradíciami a zriadením kozmopolitného práva.  Tiež to zabráni 
európskej politike, aby bola byrokraticky vzdialená od ľudí Európy.

2. Vzhľadom na to, že presadzuje vzťahy medzi ľuďmi z viacerých nezávislých 
spoločenstiev, program „Občania pre Európu“ presadzuje zodpovednosť, ktorá si 
vyžaduje od aktívneho občana viac ako zameranie sa na svoje vlastné materiálne záujmy.

Spoločné zdieľanie úlohy vedie k širšiemu porozumeniu ohľadom cieľov a štandardov, 
ktoré sú v spoločnom záujme. To podporuje vedomé spolužitie, ktoré sa riadi zásadami 
rovnakých práv a vzájomnej úcty. V každom jedincovi to rozvíja dojem kolektívnej formy 
európskeho života, ktorý je založený na demokratických hodnotách a ľudských právach.

3. Program posilní zhodu v oblasti, v ktorej prekvitá sociálny a kultúrny pluralizmus. Takáto 
zhoda sa nedá vytvoriť výlučne inštitúciami EU. V procese neustálej komunikácie je 
potrebná účasť širokej verejnosti.

Formovanie politickej vôle založenej na občianskej spoločnosti podporuje európsky 
projekt spravodlivosti a pomôže preklenúť hranice a generácie. Otvára to cestu 
k spoločnosti ľudí – je to je ukážkový zmysel Európy, európska verejná záležitosť.

4. Strategická dôležitosť programov spočíva v skutočnosti, že podporuje mnohonásobné 
formy komunikácie, ktorá vytvára spojenie medzi bežnými ľuďmi a inštitúciami EÚ. 
Plánované činnosti objasnia účastníkom, ako vidia sami seba zo svojej pozície členov 
spravodlivej, mnohostrannej a svetovo orientovanej Európy.

5. Občianska aktivita vytvára komunikačné spoločenstvo, ktoré obohacuje politické metódy 
rozhodovania, obmedzuje byrokratické odcudzenie sa a narúša politické monopolné 
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postavenie inštitúcií. Výsledkom je zreteľný nárast zákonnosti a otvorená cesta, ktorá 
vedie k úspechu nových politických začiatkov a nových počiatočných okamihov v procese 
európskeho rozvoja. 

„Ústavná kríza“ a obava týkajúca sa rozšírenia objasňuje, že takéto východisko účasti je 
potrebné v oblasti verejného vlastníctva.

6. Prostredníctvom spoločnej činnosti a dialógu si ľudia určia tradície, ktoré chcú 
zachovávať, spoločné pravidlá, ktoré chcú ustanoviť a v akom type Európy si prajú žiť.  
Týmto spôsobom získa politický prejav nielen morálny, ale aj pragmatický rozmer:   
zohráva obozretnú úlohu pri vytváraní budúcnosti, mení nielen  rozsah základov, ale aj 
cieľov a pripravuje cestu pre zákonnejšiu a ctižiadostivejšiu Európu.

7. A preto si program v podstate zaslúži podporu spravodajkyne. Aby bol čo najviac účinný,  
spravodajkyňa navrhuje, že všetci tí, ktorí zohrávajú úlohu v spoločnosti (vrátane médií), 
by sa mali zapojiť a odteraz sa stať hlavnými protagonistami.   Poukazuje na dôležitosť 
sponzorstva a dobrovoľníckej práce (ktorá sa v mnohých prípadoch vyvíja spontánne a 
privádza do popredia jedincov, ktorí sú pripravení na takéto činnosti), dôležitosť úlohy, 
ktorú zohrávajú školské spoločenstvá (ktoré sú strategickými centrami vzdelávania, 
školení a stabilnej spolupráce), podpora iniciatív v oblasti vzdelávania o demokracii 
a poskytovanie informácií týkajúcich sa inštitučných kanálov politickej činnosti a podpora 
verejných orgánov, ktoré sa samozrejme musia snažiť zaistiť, aby bol program úspešný.
Spravodajkyňa navrhuje vytvorenie nového nadpisu nazvaného Vzdelávanie v oblasti 
demokracie, aby bol začlenený v rámci časti „Aktívni občania pre Európu“. Program bude 
úspešný jedine vtedy, ak slúži na informovanie ľudí a podnieti ich, aby sa zapojili do 
politiky. Európsky spôsob života sa dá chápať na základe plánovaných činností, ale 
zároveň musí byť pochopená úloha riadenia.

Spravodajkyňa takisto zdôrazňuje potrebu posilniť časť s názvom „Informácie a nástroje 
ich šírenia“, s cieľom zdokonaliť úlohu médií v programe. To bude mať úspech jedine 
vtedy, ak to bude podporované pomocou komplexnej propagácie, ktorá má násobiaci 
účinok. Rôzne činnosti si vyžadujú čo najširšiu možnú pozornosť médií a musia byť 
propagované v televízii, v tlači a v miestnom rozhlase.

Iniciatívy zodpovedné za vzdelávanie v oblasti demokracie a propagácie potrebujú, aby 
bol rozpočet zvýšený o 10 miliónov eur (rozdelených rovnakou mierou medzi tieto dve 
kategórie iniciatív). Tento dodatok k návrhu spravodajkyne by viedol k celkovému 
rozpočtu 300 miliónov eur. 

Musí sa takisto vyvinúť úsilie na dosiahnutie administratívneho zjednodušenia na základe 
toho, že byrokracia je nepriateľom ľudí.  Trocha neisto nechala  spravodajkyňa 
nedotknutý odkaz na vykonávanie ustanovení pre poradné výbory.

8. Európa ľudí musí byť vybudovaná naliehavo. Nemôže existovať žiadna „Európa“ bez 
prepojenia súkromného s verejným. Je to jediný spôsob, ktorým môžu byť všeobecné 
hodnoty spravodlivosti začlenené do kozmopolitnej spoločnosti, v ktorej ešte stále vládnu 
osobitné tradície. 
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor prijal 
do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) Občianstvo únie by malo byť základným 
štatútom občanov členských štátov.

(1) Občianstvo únie, ktorého držiteľmi sú 
všetci občania členských štátov, je 
základným kameňom európskeho 
politického procesu.. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

(2) Spoločenstvo by malo podporovať 
občanov Európy, aby plne využívali výhody 
všetkých aspektov občianstva Európskej 
únie, pričom sa má zohľadniť princíp 
subsidiarity.

(2) Bez toho, aby bol dotknutý princíp 
subsidiarity, inštitúcie EÚ by mali 
podporovať aktívne,  zúčastnené, 
zodpovedné a sebaurčujúce občianstvo, 
ktoré je schopné stimulovať verejné 
orgány, prehlbovať demokraciu a budovať 
budúcnosť Európy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3

(3) Aby občania plne podporovali európsku 
integráciu, väčší dôraz by sa mal klásť na 
spoločné hodnoty, históriu a kultúru ako 
kľúčové prvky ich príslušnosti k 
spoločnosti, ktorá sa zakladá na princípoch 
slobody, demokracie a rešpektovania
ľudských práv a súčasne rešpektuje ich 
diverzitu.

(3) Aby sa občania stali hybnou silou 
európskej integrácie, mali by sa podporovať 
spoločné kultúrne, sociálne a politické 
aktivity, ktoré zlučujú historickú pamäť, 
kultúrne tradície a pocit príslušnosti k 
širšej spoločnosti založenej na hodnotách 
demokracie a ľudských práv.  

  
1 Ú. v. EÚ C /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 4

(4) S cieľom priblížiť Európu jej občanom 
a umožniť im, aby sa plne zúčastňovali na 
vytváraní spoločnej Európy je potrebné 
osloviť všetkých občanov a zapojiť ich do
nadnárodných výmen a činností týkajúcich 
sa spolupráce, prispievajúc tak k 
pozdvihnutiu pocitu príslušnosti k 
spoločným európskym ideálom.

(4) S cieľom budovať Európu občanov, 
formovať európsku verejnú mienku 
a rozvíjať kozmopolitnú identitu, 
komunikácia medzi občanmi musí byť 
podporovaná na základe spolupráce 
a dialógu, s nadnárodnými činnosťami 
navrhnutými na rozvoj vzájomného 
rešpektu a pocitu príslušnosti k spoločným 
európskym ideálom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 5

(5) Európsky parlament vo svojej rezolúcii z 
15. apríla 1988 zdôraznil, že je žiadúce, aby 
sa vyvinulo veľké úsilie na zintenzívnenie 
vzťahov medzi občanmi rôznych členských 
štátov a uviedol, že na rozvoj schém 
družobných partnerstiev medzi 
samosprávami v rôznych členských štátoch
je potrebná a účelná špecifická podpora 
Európskej únie.

(5) Európsky parlament vo svojej rezolúcii z 
15. apríla 19887 zdôraznil strategickú 
dôležitosť zintenzívnenia  vzťahov medzi 
občanmi rôznych členských štátov a uviedol, 
že na rozvoj schém družobných partnerstiev 
medzi samosprávami v týchto štátoch je 
potrebná a účelná špecifická podpora 
Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) Charta základných práv predpokladá 
hlavný význam zúčastneného občianstva, 
ktoré je schopné pracovať s inštitúciami 
a vytvárať kompletnosť a zákonnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 7

(7) Rada ustanovila vo svojom rozhodnutí z 
26. januára 2004 akčný program 
Spoločenstva na podporu aktívneho 
európskeho občianstva (občianska účasť), 
ktorý potvrdil potrebu presadzovania 
trvalého dialógu s organizáciami občianskej 

(7) Rada ustanovila vo svojom rozhodnutí z 
26. januára 2004 akčný program 
Spoločenstva na podporu aktívneho 
európskeho občianstva (občianska účasť), 
ktorý potvrdil potrebu presadzovania 
trvalého dialógu so samosprávami, 
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spoločnosti a samosprávami a podpory 
aktívnej účasti občanov.

organizáciami občianskej spoločnosti a  
(vypustenie) občanmi všeobecne. Okrem 
toho, Európsky parlament vo svojom 
uznesení o politických výzvach 
a rozpočtových prostriedkoch v rokoch 
2007-2013 uviedol, že program občianskej 
účasti je naďalej prioritou, s cieľom 
priblížiť Európu jej občanom 
prostredníctvom procesu zdola nahor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 8

(8) Organizácie občianskej spoločnosti na 
európskych, národných a regionálnych 
úrovniach sú dôležitými sprostredkovateľmi
kontaktov s občanmi. Preto by sa mala 
podporovať ich nadnárodná spolupráca.

(8) Organizácie občianskej spoločnosti na 
európskych, národných a regionálnych 
úrovniach sú dôležitými ohniskami 
mobilizácie občanov. Preto by sa mala 
podporovať ich nadnárodná spolupráca. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 9

(9) Európske organizácie pre výskum 
verejnej politiky môžu oživiť diskusie na 
európskej úrovni svojimi názormi a 
úvahami. Môžu taktiež vytvárať spojenie 
medzi európskymi inštitúciami a občanmi a
mali by sa preto podporovať.

(9) Európske organizácie pre výskum 
verejnej politiky môžu oživiť diskusie na 
európskej úrovni svojimi názormi a 
úvahami.  Pomáhajú formovať verejnú 
mienku v neformálnych komunikačných 
kruhoch a  môžu vytvárať spojenie medzi 
európskymi inštitúciami a občanmi. Preto by 
sa mali podporovať a malo by sa posilňovať 
ich vytváranie siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 10

(10) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať vyrovnanej integrácii občanov a 
organizácií občianskej spoločnosti zo 
všetkých členských štátov v nadnárodných 
projektoch a činnostiach.

(10) Program by mal dodržiavať princíp 
vyrovnanej integrácie občanov a organizácií 
občianskej spoločnosti zo všetkých 
členských štátov v nadnárodných projektoch 
a činnostiach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 11

(11) Kandidátske krajiny a krajiny EZVO, 
ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP 
sa v súlade s dohodami, ktoré sa s nimi 
uzatvorili, považujú za potenciálnych 
účastníkov v programoch Spoločenstva.

(11) Kandidátske krajiny a krajiny EZVO, 
ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP 
sa v súlade s dohodami, ktoré sa s nimi 
uzatvorili, sa môžu zúčastniť na 
programoch Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 12

(12) Európska rada prijala na svojom 
zasadnutí v Solúne dňa 19. a 20. júna 2003 
„Solúnsku agendu pre Západný Balkán: 
smerovanie k európskej integrácii“, ktorá 
vyzvala krajiny Západného Balkánu, aby sa 
podieľali na programoch a agentúrach 
Spoločenstva. Krajiny Západného Balkánu 
by sa preto mali považovať za potenciálnych 
účastníkov v programoch Spoločenstva.

(12) Európska rada prijala na svojom 
zasadnutí v Solúne dňa 19. a 20. júna 2003 
„Solúnsku agendu pre Západný Balkán:  
smerovanie k európskej integrácii“, ktorá 
vyzvala krajiny Západného Balkánu, aby sa 
podieľali na programoch a agentúrach 
Spoločenstva. Krajiny Západného Balkánu 
by sa preto mali prijať za potenciálnych 
účastníkov v programoch Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 13

(13) Program by sa mal v spolupráci s 
Komisiou a členskými štátmi pravidelne 
monitorovať a hodnotiť, aby bolo možné 
zrealizovať opakované úpravy, najmä 
pokiaľ ide o priority týkajúce sa 
vykonávania opatrení.

(13) Program by sa mal v spolupráci s 
Komisiou a členskými štátmi pravidelne 
monitorovať a nezávisle hodnotiť, aby bolo 
možné zrealizovať opakované úpravy, ktoré 
sú nevyhnutné, ak majú byť opatrenia 
vykonávané náležite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 17

(17) Členské štáty nemôžu v dostatočnej 
miere dosiahnuť ciele programu „Občania 
pre Európu“, z dôvodu nadnárodnej a 
multilaterálnej povahy činností a opatrení 
programu sú tieto ciele lepšie dosiahnuteľné 
na úrovni Spoločenstva, preto môže 
Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s 
princípom subsidiarity podľa článku 5 

(17) Členské štáty nemôžu v dostatočnej 
miere dosiahnuť ciele programu „Občania 
pre Európu“, z dôvodu nadnárodnej 
a mnohopólovej povahy činností a opatrení 
programu sú tieto ciele lepšie dosiahnuteľné 
na úrovni Spoločenstva, preto môže 
Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s 
princípom subsidiarity podľa článku 5 
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zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality 
stanovenou v tomto článku, nepresahuje 
rozhodnutie rámec toho, čo je potrebné na 
dosiahnutie týchto cieľov.

zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality 
stanovenou v tomto článku, nepresahuje 
rozhodnutie rámec toho, čo je potrebné na 
dosiahnutie týchto cieľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 1 odsek 2

2. Program prispieva k týmto všeobecným 
cieľom:

2. Program prispieva k týmto všeobecným 
cieľom:

- poskytnúť občanom príležitosti 
spolupodieľať sa a zúčastňovať sa na 
vytváraní spoločnej Európy, ktorú spája a 
obohacuje jej kultúrna diverzita;

- podnecovať občanov spolupodieľať sa a 
zúčastňovať sa na vytváraní Európy, ktorá je 
mnohostranná, spravodlivá, demokratická 
a svetovo orientovaná;

- vytvárať európsku identitu, založenú na 
uznávaných spoločných hodnotách, histórii 
a kultúre;

- rozvíjať post-národnú európsku identitu 
založenú na politickom spoločenstve, ktoré 
má spoločné demokratické hodnoty 
a ľudské práva a na historickej a kultúrnej 
rozmanitosti tradícií členských štátov; 

- zvýšiť vzájomné porozumenie medzi 
občanmi Európy, ktorí rešpektujú a 
uznávajú kultúrnu diverzitu a prispievajú 
tak k medzikultúrnemu dialógu.

- začleniť občianske činnosti do európskej 
politickej integrácie a procesu rozširovania 
prostredníctvom presadzovania dialógu, 
vzájomného porozumenia a zmyslu pre 
spoločné záujmy medzi európskymi 
občanmi;
- prispieť k formovaniu európskej verejnej 
mienky na základe zúčastnenej občianskej 
spoločnosti, ktorá je schopná významne 
ovplyvňovať inštitúcie a zaistiť úspech 
európskeho projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2

Program má tieto osobitné ciele, ktoré sa 
majú implementovať na nadnárodnom 
princípe:

Program má tieto osobitné ciele, ktoré sa 
majú implementovať na nadnárodnom 
princípe:

(a) spojiť ľudí z miestnych spoločenstiev v 
rámci Európy, aby spoločne zdieľali a 
vymieňali si skúsenosti, názory a hodnoty, 

(a) spojiť ľudí z miestnych spoločenstiev v 
rámci Európy, aby spoločne zdieľali 
skúsenosti a predstavy, budovali európsky 
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učili sa z minulosti a vytvárali budúcnosť; spôsob života a vytvárali budúcnosť;
(b) podporiť činnosť, diskusie a úvahy 
týkajúce sa európskeho občianstva, 
prostredníctvom spolupráce medzi 
organizáciami občianskej spoločnosti na 
európskej úrovni;

(b) podporiť činnosť, diskusie a úvahy 
týkajúce sa európskeho občianstva 
a demokracie prostredníctvom spolupráce 
medzi organizáciami občianskej spoločnosti 
na európskej úrovni;

(c) objasniť občanom myšlienku Európy 
prostredníctvom podpory a uznávania 
európskych hodnôt a úspechov a súčasne 
zachovať v pamäti jej minulosť;

(c) objasniť občanom myšlienku Európy 
prostredníctvom podpory a uznávania 
európskych hodnôt a úspechov a vytvárať 
historickú pamäť v spoločnej myšlienke 
budúcnosti;

(d) podporiť vyrovnanú integráciu občanov a 
organizácií občianskej spoločnosti zo 
všetkých členských štátov, prispieť k 
medzikultúrnemu dialógu a pozdvihnúť 
európsku diverzitu a svornosť, so 
zvláštnym dôrazom na činnosti spojené s 
členskými štátmi, ktoré nedávno pristúpili k 
Európskej únii.

(d) podporiť vyrovnanú integráciu občanov a 
organizácií občianskej spoločnosti z 
členských štátov, prispieť k 
medzikultúrnemu dialógu a formovaniu 
povedomia Európy, so zvláštnym dôrazom 
na činnosti spojené s členskými štátmi, ktoré 
nedávno pristúpili k Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 odsek 1 pododsek (b) zarážka 3a (nová)

- podpory vzdelávacích iniciatív 
demokracie a občianstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 3 odsek 1 pododsek (c)

(c) „Spoločne pre Európu“ pozostáva z: (c) „Spoločne pre Európu“ pozostáva z:
- významných podujatí, akými sú 
spomienkové oslavy, udeľovanie 
vyznamenaní, celoeurópske konferencie;

- významných podujatí, akými sú 
spomienkové oslavy, udeľovanie 
vyznamenaní, umelecké podujatia, 
celoeurópske konferencie;

- štúdie, výskumy a prieskumy verejnej 
mienky;

- štúdie, výskumy a prieskumy verejnej 
mienky;

- informácie a nástroje ich šírenia. - informácie a nástroje ich šírenia, vrátane 
reklamy v médiách a ich zapojenie sa.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3 odsek 1a (nový)

1a. Každá činnosť musí podporovať 
tematickú multidisciplinaritu ako spôsob, 
akým sa zapojí najväčší počet občanov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 odsek 2

2. Pri každej činnosti by sa mala venovať 
pozornosť vyváženej integrácii občanov a 
organizácií občianskej spoločnosti zo 
všetkých členských štátov, ako je 
stanovené v osobitnom cieli uvedenom v 
článku 2 ods. 4.

2. Každá činnosť musí odzrkadľovať 
vyváženú integráciu občanov a organizácií 
občianskej spoločnosti zo všetkých 
členských štátov, ako je stanovené v 
osobitnom cieli uvedenom v článku 2 ods. 
4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 5

Program je otvorený všetkým účastníkom, 
ktorí podporujú aktívne európske 
občianstvo, najmä miestnym 
spoločenstvám, európskym organizáciám 
pre výskum verejnej politiky (think-tanky), 
občianskym skupinám a ich organizáciám 
občianskej spoločnosti, akými sú 
mimovládne organizácie, platformy, siete, 
združenia a federácie, odborové zväzy.

Program je otvorený všetkým účastníkom, 
ktorí podporujú aktívne európske 
občianstvo, najmä miestnym 
spoločenstvám, európskym organizáciám 
pre výskum verejnej politiky (think-tanky), 
iniciatívam dobrovoľníkov a sponzorov, 
školám, občianskym skupinám a ich 
organizáciám občianskej spoločnosti, 
akými sú mimovládne organizácie, 
platformy, siete, združenia a federácie, 
odborové zväzy.

Program je otvorený aj médiám, ktoré 
propagujú činnosti ustanovené 
v programe.
Činnosti programu (ktoré pochádzajú od 
občanov a sú na nich aj zamerané) 
nevylučujú – a dokonca žiadajú –
podporu inštitucionálnych orgánov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 9 odsek 1

1. Komisia zabezpečuje súdržnosť a 
doplnkovosť medzi týmto programom a 
nástrojmi v iných oblastiach činnosti 
Spoločenstva, hlavne v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, kultúry, športu, 
základných práv a slobôd, sociálneho 
začlenenia, rovnosti pohlaví, boja proti 
diskriminácii, výskumu a zahraničných 
vzťahov Spoločenstva, najmä v súvislosti s 
európskou susedskou politikou.

1. Komisia zabezpečuje súdržnosť a 
doplnkovosť medzi týmto programom a 
nástrojmi v iných oblastiach činnosti 
Spoločenstva, hlavne v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, kultúry, športu, 
životného prostredia, audiovizuálneho 
sektora a médií, základných práv a slobôd, 
sociálneho začlenenia, rovnosti pohlaví, 
boja proti diskriminácii, vedeckého 
výskumu a zahraničných vzťahov 
Spoločenstva, najmä na úrovni európskej 
susedskej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 10 odsek 1

1. Rozpočet na vykonávanie tohto 
programu v období uvedenom v článku 1 
sa týmto stanovuje na 235 miliónov eur.

1. Rozpočet na vykonávanie tohto 
programu v období uvedenom v článku 1 
sa týmto stanovuje na 300 miliónov eur.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 11 odsek 1

1. V zmysle článku 176 ods. 2 nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 môže 
Komisia v súlade s charakterom príjemcov 
a povahou činností rozhodnúť o udelení 
výnimky z preverovania odborných 
schopností a kvalifikácií požadovaných na 
dokončenie navrhovanej činnosti alebo 
pracovného programu.

1. V zmysle článku 176 ods. 2 nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 môže 
Komisia v súlade s charakterom príjemcov, 
povahou činností a zrozumiteľnosťou 
okolností, udeliť výnimky z preverovania 
odborných schopností a kvalifikácií 
požadovaných v podstate na dokončenie 
navrhovanej činnosti alebo pracovného 
programu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 11 odsek 5

Tento sa vzťahuje len na portugalskú verziu textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 12 odsek 1

Tento sa nevzťahuje na anglickú verziu, keďže je to len oprava portugalskej verzie textu 
Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 12 odsek 4

4. Ak sa nedodržia časové limity alebo ak 
je vzhľadom na dosiahnutý pokrok pri 
implementácii aktivity iba časť pridelených 
finančných prostriedkov oprávnená, 
požaduje Komisia od príjemcu predloženie 
pripomienok v stanovenej časovej lehote.
V prípade, že príjemca nepredloží 
postačujúcu odpoveď, Komisia môže 
zastaviť poskytovanie zvyšnej finančnej 
pomoci a požadovať vrátenie vyplatenej 
sumy.

4. Ak sa nedodržia časové limity alebo ak 
je vzhľadom na dosiahnutý pokrok pri 
implementácii aktivity iba časť pridelených 
finančných prostriedkov oprávnená, 
požaduje Komisia od príjemcu predloženie 
odôvodnení v stanovenej časovej lehote. V 
prípade, že príjemca nepredloží 
postačujúcu odpoveď, Komisia môže 
zastaviť poskytovanie zvyšnej finančnej 
pomoci a požadovať vrátenie vyplatenej 
sumy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 14

Tento sa nevzťahuje na anglickú verziu, keďže je to len oprava portugalskej verzie textu 
Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha časť I Akcia 1 odsek 2

Toto opatrenie je zamerané na aktivity, ktoré 
zahŕňajú alebo podporujú priame výmeny 

Toto opatrenie je zamerané na aktivity, ktoré 
zahŕňajú alebo podporujú priame výmeny 
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medzi občanmi Európy prostredníctvom ich 
účasti na činnostiach týkajúcich sa 
družobného partnerstva miest. Takýmito 
činnosťami môžu byť jednorázové alebo 
pilotné činnosti alebo činnosti, ktoré majú 
formu štruktúrovaných dohôd, viacročných 
dohôd alebo dohôd medzi viacerými 
partnermi, ktorí sledujú viacprogramový cieľ 
a súbor činností, akými sú stretnutia 
občanov a konkrétne konferencie alebo 
semináre o záležitostiach spoločného 
záujmu, spolu s príslušnými publikáciami 
pripravovanými v súvislosti s činnosťami, 
ktoré sa týkajú družobného partnerstva 
miest. Toto opatrenie má aktívne prispieť k 
posilneniu vzájomného poznávania a 
porozumenia medzi občanmi a kultúrami.

medzi občanmi Európy prostredníctvom ich 
účasti na činnostiach týkajúcich sa 
družobného partnerstva miest. Takýmito 
činnosťami môžu byť jednorázové alebo 
pilotné činnosti alebo činnosti, ktoré majú 
formu štruktúrovaných dohôd, viacročných 
dohôd alebo dohôd medzi viacerými 
partnermi, ktorí sledujú viacprogramový cieľ 
a súbor činností, akými sú stretnutia 
občanov a konkrétne konferencie alebo 
semináre o záležitostiach spoločného 
záujmu, spolu s príslušnými publikáciami 
pripravovanými v súvislosti s činnosťami, 
ktoré sa týkajú družobného partnerstva 
miest. Družobné partnerstvá miest na 
európskej úrovni nesmú uberať zo 
strategického významu vzťahov medzi 
susediacimi mestami na oboch stranách 
hranice, ktorá má prirodzene potenciál pre 
intenzívnejšiu a systematickejšiu 
komunikáciu. Toto opatrenie má aktívne 
prispieť k posilneniu vzájomného 
poznávania a porozumenia medzi občanmi 
a kultúrami. Opatrením sa občania stávajú 
hlavnými predstaviteľmi európskeho 
procesu cez svoje mestá a regióny, spája 
správne postupy tradičných susedských 
vzťahov a projektov do formovania 
spoločného záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha časť I Akcia 1 odsek 3

Tento sa vzťahuje len na portugalskú verziu textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha časť I Akcia 1 odsek 4

V rámci tohto opatrenia sa budú 
podporovať rôzne projekty nadnárodného a 
medzisektorového rozmeru priamym 
zapojením občanov. Veľkosť a rozsah 
týchto projektov, ktoré budú 
prostredníctvom inovatívnych prístupov 
skúmať možné reakcie na identifikované 

Toto opatrenie podporuje rôzne projekty 
nadnárodného a medzisektorového rozmeru, 
ktoré priamo zapájajú občanov. Takéto
projekty budú združovať občanov rôznych 
orientácií, ktorí budú spoločne konať alebo 
diskutovať o spoločných témach 
a problémoch a takýmto spôsobom rozvíjať 
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potreby, bude závisieť od vývoja v rámci 
spoločnosti. Podporuje sa využívanie 
nových technológií, najmä technológií 
informačnej spoločnosti. Tieto projekty
budú združovať občanov rôznych orientácií, 
ktorí budú spoločne konať alebo diskutovať 
o spoločných európskych záležitostiach a 
takýmto spôsobom rozvíjať vzájomné 
porozumenie ako aj zvyšovať povedomie o 
procese európskej integrácie.

vzájomné porozumenie ako aj zvyšovať 
povedomie o procese európskej integrácie. 
Občania tak budú rozvíjať vedomé 
spolužitie prostredníctvom dialógu 
spôsobom, pre ktorý sa rozhodnú, tradície 
ktoré chcú zachovávať, spoločné pravidlá 
ktoré chcú mať a v akom type Európy si 
prajú žiť.  Účelom tohto opatrenia je 
dosiahnuť úplné zapojenie sa občanov, 
ktorí budú dopĺňať funkčnú účasť 
organizácií.

</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha časť I Akcia 1 odsek 4a (nový)

Využitie nových technológií (najmä  
technológií informačnej spoločnosti) sa 
bude podporovať ako budú občianske 
projekty zapájať sponzorstvo (z umenia, 
alebo na humanitárne účely) alebo 
dobrovoľnícku prácu, ktorá sa v mnohých 
prípadoch vyvíja spontánne, 
a prostredníctvom ktorej občania prejavia 
konkrétnu ochotu zúčastniť sa.  Ďalším 
dôležitým opatrením je družobné
partnerstvo škôl, ktoré vytvára stabilnú a 
systematickú spoluprácu v strategických 
vzdelávacích centrách pre širokú verejnosť 
a je prepojené s dôležitými „pridruženými 
skupinami“, ako sú napríklad združenia 
rodičov, akademické a športové 
organizácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha časť I Akcia 1 odsek 5a (nový)

Občianske projekty (ktoré sú často 
spontánne a neorganizované) požadujú 
osobitnú podporu inštitucionálnych 
orgánov. Hoci program nie je priamo 
zameraný na nich, inštitucionálne orgány 
sú prirodzene zaviazané, aby dosiahli 
úspech a na vykonávaní musia 
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spolupracovať so širokou verejnosťou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha časť I Akcia 2 odsek 1

Subjekty, ktoré poskytujú nové názory a 
úvahy o európskych záležitostiach sú 
dôležitými inštitucionálnymi účastníkmi 
diskusií a sú schopné poskytovať nezávislé, 
strategické a medzisektorové odporúčania 
inštitúciám EÚ… Môžu vykonávať činnosti, 
ktoré oživujú najmä diskusie o občianstve 
Európskej únie a o európskych hodnotách a 
kultúrach. Toto opatrenie je zamerané na 
posilnenie inštitucionálnej kapacity tých 
organizácií, ktoré sú reprezentatívne, 
prinášajú skutočnú európsku pridanú 
hodnotu, môžu mať dôležité násobiace 
účinky a nakoniec sú schopné spolupracovať 
s ostatnými príjemcami tohto programu.
Posilnenie transeurópskych sietí je 
dôležitým prvkom v tejto oblasti. Granty 
môžu byť udelené na základe viacročného 
pracovného programu spájajúceho rôzne 
témy alebo činnosti.

Subjekty, ktoré poskytujú nové názory a 
úvahy o európskych záležitostiach sú 
dôležitými inštitucionálnymi účastníkmi 
diskusií a sú schopné poskytovať nezávislé, 
strategické a medzisektorové odporúčania 
inštitúciám EÚ… Môžu vykonávať činnosti, 
ktoré oživujú najmä diskusie o občianstve 
Európskej únie a o európskych hodnotách a 
kultúrach. Toto opatrenie je zamerané na 
posilnenie inštitucionálnej kapacity tých 
organizácií, ktoré sú reprezentatívne, 
prinášajú skutočnú európsku pridanú 
hodnotu, môžu mať dôležité násobiace 
účinky a nakoniec sú schopné spolupracovať 
s ostatnými príjemcami tohto programu. 
Výskumné organizácie sú zvlášť dôležité 
pri formovaní verejnej mienky na úrovni 
neformálnych komunikačných sietí. 
Posilnenie transeurópskych sietí je 
dôležitým prvkom v tejto oblasti. Granty 
môžu byť udelené na základe viacročného 
pracovného programu spájajúceho rôzne 
témy alebo činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha časť I Akcia 2 odsek 2

Tento sa vzťahuje len na portugalskú verziu textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha časť I Akcia 2 odsek 4

Tento sa vzťahuje len na portugalskú verziu textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha časť I Akcia 2 odsek 5
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Organizácie občianskej spoločnosti, akými 
sú mimovládne organizácie, odborové 
zväzy, federácie, think-tanky, atď., môžu 
prostredníctvom diskusií, publikácií, 
presadzovania názorov a iných konkrétnych 
nadnárodných projektov, zapájať občanov 
alebo zastupovať ich záujmy. Uvádzanie 
alebo vytváranie európskej dimenzie 
prostredníctvom organizácií občianskej 
spoločnosti im umožní zlepšiť svoje 
kapacity a dosiahnuť širšie publikum. 
Priama spolupráca medzi organizáciami 
občianskej spoločnosti z rôznych členských 
štátov podporí vzájomné porozumenie 
rôznych kultúr a rôznych uhlov pohľadu a 
prispeje k identifikácii spoločných záujmov 
a hodnôt. Tieto ciele je možné dosiahnuť aj 
formou jednotlivých projektov, avšak 
dlhodobý prístup bude mať udržateľnejší 
účinok a umožní synergie a rozvoj sietí.

Organizácie občianskej spoločnosti, akými 
sú mimovládne organizácie, profesionálne  
združenia, odborové zväzy, federácie, think-
tanky, atď., môžu prostredníctvom diskusií, 
publikácií, presadzovania názorov a iných 
konkrétnych nadnárodných projektov, 
zapájať občanov alebo zastupovať ich 
záujmy. Uvádzanie alebo vytváranie 
európskej dimenzie prostredníctvom 
organizácií občianskej spoločnosti im 
umožní zlepšiť svoje kapacity a dosiahnuť 
širšie publikum.  Priama spolupráca medzi 
organizáciami občianskej spoločnosti z 
rôznych členských štátov podporí vzájomné 
porozumenie rôznych kultúr a rôznych uhlov 
pohľadu a prispeje k identifikácii 
spoločných záujmov a hodnôt. Preto je 
dôležitosť organizácií občianskej 
spoločnosti  strategická v procese zapájania 
širokej verejnosti. Takéto organizácie sú 
ideálnymi miestami, v ktorých sa môže 
rozvíjať individuálne vnímanie spoločného 
záujmu, sú ideálnymi účastníkmi 
spolupráce medzi spoločnosťou a štátnymi 
orgánmi a sú optimálnymi operátormi 
sociálnej základne pre uzákonenie 
európskeho procesu.  Tieto ciele je možné 
dosiahnuť aj formou jednotlivých projektov, 
avšak dlhodobý prístup bude mať 
udržateľnejší účinok a umožní synergie a 
rozvoj sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha časť I Akcia 2 názov a odsek 6a (nový)

Podpora vzdelávania v oblasti demokracie 
Toto opatrenie je zamerané na osobitné 
činnosti naplánované na formovanie 
politickej kultúry medzi širokou 
verejnosťou. Aktívne občianstvo vyžaduje 
porozumenie demokratického systému 
a informácií týkajúcich sa 
inštitucionálnych komunikačných kanálov.   
Tieto činnosti ustanovené v programe 
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vytvárajú „povedomie o svete“, ktorý si 
vyžaduje porozumenie úlohy vládnutia.  
Toto opatrenie podporuje všetky 
individuálne a kolektívne iniciatívy, ktoré 
nabádajú bežných ľudí, aby diskutovali 
o európskom politickom systéme: 
konferencie organizované z iniciatívy 
sociálnych organizácií, ktorých sa 
zúčastňujú pozvaní vedúci predstavitelia 
s vplyvom na mienku; politické diskusie 
v rámci spoločenstiev právnikov; iniciatívy, 
ktoré zahŕňajú politické vzdelávanie 
novinárov (s cieľom zlepšiť kvalitu 
politických informácií); iniciatívy 
hospodárskej súťaže vrátane 
napodobňovania spôsobu, akým pracujú 
Európske inštitúcie, spolu s existujúcou 
európskou súťažou akademického súdu.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha časť I Akcia 3 odsek 1

Toto opatrenie bude podporovať podujatia 
organizované Európskou komisiou alebo v 
spolupráci s ňou, ktoré sú podstatné vo 
svojej veľkosti a rozsahu, významne 
oslovujú ľudí v Európe, pomáhajú 
zintenzívniť ich pocit príslušnosti k 
rovnakému spoločenstvu, zvyšujú ich 
povedomie o histórii, úspechoch a 
hodnotách Európskej únie, zapájajú ich do 
medzikultúrneho dialógu a prispievajú k 
rozvoju ich európskej identity.

Toto opatrenie bude podporovať podujatia 
organizované Európskou komisiou alebo v 
spolupráci s ňou, ktoré sú podstatné vo 
svojej veľkosti a rozsahu, významne 
oslovujú ľudí v Európe, pomáhajú 
zintenzívniť ich pocit príslušnosti k 
rovnakému spoločenstvu, zvyšujú ich 
povedomie o histórii, úspechoch a 
hodnotách Európskej únie, zapájajú ich do 
medzikultúrneho dialógu a prispievajú k 
rozvoju ich európskej identity. Symbolická 
politika prepojenia osláv a pamäte je takisto 
súčasťou integračného procesu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha časť I Akcia 3 odsek 2

Tieto podujatia môžu zahŕňať spomienkové 
oslavy historických udalostí, oslavy 
európskych úspechov, zvyšovanie 
povedomia o špecifických záležitostiach, 
konferencie na úrovni celej Európy a 
udeľovanie cien za dosiahnuté výsledky.

Tieto podujatia môžu zahŕňať spomienkové 
oslavy historických udalostí, oslavy 
európskych úspechov, umelecké podujatia,
konferencie na úrovni celej Európy a 
udeľovanie cien za dosiahnuté výsledky. 
Podporuje sa využívanie nových technológií, 
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Podporuje sa využívanie nových technológií, 
najmä technológií informačnej spoločnosti.

najmä technológií informačnej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha časť I Akcia 3 odsek 5

Tento sa vzťahuje len na portugalskú verziu textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha časť I Akcia 3 odsek 5a (nový)

Program bude mať úspech jedine vtedy, ak 
bude podporovaný pomocou komplexnej 
propagácie s účasťou médií. „Propagačná 
publicita“ sa vyžaduje v prípade, ak majú 
mať plánované činnosti skutočne prenosný,  
medzisektorový účinok. Činnosti si 
vyžadujú čo najväčšiu možnú pozornosť 
médií, pretože to je jediný spôsob vytvorenia 
účinku v širokom meradle a vzťahu 
založenom na vzájomnom pôsobení medzi 
rôznymi verejnosťami. Opatrenie je určené 
na poskytovanie podpory pre médiá 
(obzvlášť televíziu), tlač a miestne rádiá 
s cieľom zabezpečiť reklamu činností 
programu spolu s rôznymi  formami 
inštitucionálnej propagácie.  Európske 
tlačové siete a miestne rozhlasové stanice 
by sa mali povzbudzovať samé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha časť II odsek 5

Prvky vytvárania sietí a zamerania sa na 
násobiace účinky vrátane využívania 
informačných a komunikačných technológií 
budú dôležité a budú sa odzrkadľovať v 
druhoch aktivít, ako aj v rozsahu zapojených 
organizácií. Bude sa podporovať rozvoj 
interakcií a synergií medzi rôznymi typmi 
účastníkov programu.

Prvky vytvárania sietí a zamerania sa na 
násobiace účinky vrátane využívania 
informačných a komunikačných technológií 
a celkovo aktívna účasť médií, budú 
dôležité a budú sa odzrkadľovať v druhoch 
aktivít, ako aj v rozsahu zapojených 
organizácií.  Bude sa podporovať rozvoj 
interakcií a synergií medzi rôznymi typmi 
účastníkov programu.
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