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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropský rok zohlední rozdílné způsoby, 
jakými ženy a muži pociťují chudobu 
a sociální vyloučení, a při provádění 
a hodnocení s ním spojených aktivit 
vezme v potaz otázky pohlaví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát ustaví „vnitrostátní 
prováděcí orgán”, který bude organizovat 
jeho účast na evropském roce a zajistí 
koordinaci na vnitrostátní úrovni. Uvedený 
vnitrostátní prováděcí orgán ponese 
odpovědnost za vymezení vnitrostátního 
programu a priorit pro evropský rok a za 
výběr jednotlivých akcí navrhovaných pro 
financování ze strany Společenství. 
Vnitrostátní strategie a priority pro 
evropský rok budou stanoveny v souladu 
s cíli uvedenými v článku 2.

1. Každý členský stát ustaví „vnitrostátní 
prováděcí orgán”, který bude organizovat 
jeho účast na evropském roce a zajistí 
koordinaci na vnitrostátní úrovni. Uvedený 
vnitrostátní prováděcí orgán ponese 
odpovědnost za vymezení vnitrostátního 
programu a priorit pro evropský rok a za 
výběr jednotlivých akcí navrhovaných pro 
financování ze strany Společenství. 
Vnitrostátní strategie a priority pro 
evropský rok budou stanoveny v souladu 
s cíli uvedenými v článku 2 a se zásadou 
uplatňování hlediska pohlaví uvedenou 
v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

K hlasování společně s pozměňovacím návrhem 6.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí o financování akcí podle čl. 
8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 přijímá Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 
odst. 2.

1. Rozhodnutí o financování akcí podle čl. 
8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 přijímá Komise 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 
odst. 2 a dodržuje přitom zásadu 
uplatňování hlediska pohlaví uvedenou 
v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha – část II – bod 1
II. SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCÍ NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Akce na místní, regionální či celostátní 
úrovni mohou být způsobilé pro 
financování z rozpočtu Společenství 
maximálně do výše 80% celkových 
způsobilých nákladů na každou 
účastnickou zemi. Spolufinancování 
příslušným účastnickým státem by mělo 
doplnit financování ze strany EU nejméně 
z 20% z veřejných nebo soukromých 
zdrojů. Při výběru akcí budou mít 
vnitrostátní prováděcí orgány právo 
rozhodnout, zda požadovat 
spolufinancování organizací, která 
odpovídá za provádění jednotlivých akcí, 
či nikoli, případně na jaké úrovni.

Or. en
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Odůvodnění

K hlasování společně s pozměňovacím návrhem 4.
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