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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že Únia je založená na hodnotách úcty 
k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania 
ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Keďže v európskych spoločnostiach 
sa nedávno začali prejavovať extrémizmus a rozdiely, ktoré ohrozujú myšlienku otvorených 
a inkluzívnych spoločností, Komisia dospela k záveru, že podpora a posilňovanie týchto 
hodnôt sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Ľudia sa okrem toho stále stávajú obeťami 
diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie, pričom ženy, deti a iní ohrození ľudia sú 
každodenne vystavení násiliu. Nie sú dostatočne informovaní o hodnotách EÚ a svojich 
občianskych právach, ba niektorí ich dokonca spochybňujú.

Komisia zistila, že fragmentovanosť a obmedzené zdroje, ktoré boli doteraz vyčlenené na túto 
oblasť, sú na riešenie všetkých uvedených problémov nedostatočné. Združila ich preto 
do nového programu Práva a hodnoty, ktorý by sa mal financovať z nového fondu pre 
spravodlivosť, práva a hodnoty, s pridelenými rozpočtovými prostriedkami v celkovej výške 
641 705 000 EUR. Návrh nariadenia o zriadení programu Práva a hodnoty bol uverejnený 
30. mája 2018.

Tento navrhovaný nový program v sebe spája dva existujúce programy financovania, 
konkrétne program Práva, rovnosť a občianstvo a program Európa pre občanov. Jeho 
všeobecným cieľom je ochrana a presadzovanie práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ 
a v Charte základných práv EÚ. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť plnením troch špecifických 
cieľov, ktorými sú:

• podpora rovnosti a práv (oblasť rovnosti a práv): zameranie na predchádzanie 
nerovnostiam a diskriminácii a boj proti nim, podpora komplexných politík na presadzovanie 
rodovej rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovanie, ako aj politík na boj proti rasizmu 
a všetkým formám neznášanlivosti; ochrana a podpora práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným 
postihnutím, práv spojených s občianstvom Únie a práva na ochranu osobných údajov;

• podpora angažovanosti a účasti občanov na živote Únie (oblasť zapojenia a účasti 
občanov): zameranie na zlepšenie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom 
dedičstve a rozmanitosti a na podporu výmeny a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín;

• boj proti všetkým formám násilia (oblasť Daphne): zameranie na predchádzanie 
všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom, ženám a iným ohrozeným skupinám 
a boj proti nemu, ako aj na ochranu obetí takéhoto násilia.

Metodika

V rámci EP je gestorským výborom pre tento návrh nariadenia výbor LIBE. Výbor EMPL mu 
poskytuje svoje stanovisko podľa článku 53.
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Najdôležitejšie body z pohľadu spravodajkyne

• Premenovať program na Práva, rovnosť a hodnoty. Vyjadrila by sa tým ambícia EÚ 
dosiahnuť rovnosť pre všetkých.

• Upraviť vymedzenie všeobecného cieľa programu, aby sa ako ciele zdôraznili rovnosť 
a práva, čo už je uvedené v odôvodnení č. 3: „Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na 
právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť.“

• Rozšíriť osobný rozsah tohto nového programu v súlade s ESF+, konkrétne na ľudí.

• Zabezpečiť, aby sa v ďalšom programovom období venovala náležitá pozornosť boju 
proti rasizmu a nenávistným prejavom na internete.

• Vzhľadom na to, že nadobudlo účinnosť nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov, 
by sa mala osobitná pozornosť venovať ochrane pri spracovaní údajov súvisiacich 
so zamestnaním, keďže tieto údaje sú citlivé.

• Presunúť zoznam oprávnených činností do textu základného aktu. Taká dôležitá 
súčasť právneho predpisu by totiž nemala byť skrytá v prílohe. Mal by sa preto pridať návrh 
nového článku 9a, do ktorého sa presunie celý zoznam z prílohy I.

• V rámci programu by sa malo zabezpečiť financovanie siete Equinet, pretože ide 
o sieť štatutárnych orgánov, ktoré spolupracujú pri vykonávaní a monitorovaní uplatňovania 
práva EÚ, na ktoré sa vzťahuje tento program.

• Spravodajkyňa navrhuje aj zmeny v zozname činností. Toto sú podľa jej názoru 
najdôležitejšie body:

- činnosti by sa nemali zameriavať len na zlepšenie vedomostí, ale aj na 
uplatňovanie práva Únie súvisiaceho s týmto programom;

- posilnenie tvorivého aspektu činností, pretože podľa jej skúsenosti môžu dobré 
tvorivé činnosti účinne a efektívne prispieť k plneniu cieľov programu uvedených v článku 2;

- začlenenie činností súvisiacich s podporou kľúčových aktérov 
a so vzdelávacími materiálmi, ktoré v súčasnosti dostávajú podporu, ale v novom návrhu nie 
sú uvedené.

• Spravodajkyňa napokon navrhuje, aby sa v prílohe II jasne odlíšili ukazovatele 
výsledkov od ukazovateľov výstupov a navrhuje začleniť ukazovatele výstupov do podávania 
správ.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Únia by mala naďalej podporovať 
a presadzovať práva a hodnoty uvedené v 
článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, 
pričom by sa mala riadiť aktmi, ktoré 
ďalej objasňujú tieto hodnoty, najmä 
smernicou Rady 2000/43/ES z 29. júna 
2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a 
smernicou Rady 2000/78/ES z 27. 
novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a 
v nadväznosti na záväzky zmluvnej strany 
EÚ k Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v súlade s 
medziinštitucionálnym vyhlásením 
európskeho piliera sociálnych práv 
(2017/C 428/09), ako aj uznesením 
Európskeho parlamentu z 19. apríla 2008 
o potrebe vytvoriť nástroj európskych 
hodnôt na podporu organizácií občianskej 
spoločnosti, ktoré podporujú základné 
hodnoty v Európskej únii na miestnej a 
vnútroštátnej úrovni (2018/2619(RSP)).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Je nevyhnutné, aby sa tieto práva
a hodnoty naďalej podporovali 
a presadzovali a zdieľali medzi občanmi 
a národmi a aby boli stredobodom projektu 
EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový 
Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, 
ktorý bude pozostávať z programu Práva 
a hodnoty a programu Spravodlivosť. 
V čase, keď európske spoločnosti čelia 
extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je 
dôležitejšie ako kedykoľvek predtým 
podporovať, posilňovať a obhajovať 
spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ:
ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, 
slobodu, demokraciu, rovnosť, právny 
štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní 
politický, sociálny, kultúrny a hospodársky 
život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude 
program Spravodlivosť, ktorý bude 
pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja 
únijného priestoru spravodlivosti 
a cezhraničnej spolupráce. Program Práva 
a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a 
občianstvo na roky 2014 - 2020 
ustanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej 
„predchádzajúce programy“).

(2) Tieto práva a hodnoty nemožno 
brať ako samozrejmosť a je nevyhnutné, 
aby sa naďalej chránili, podporovali,
presadzovali a zdieľali medzi občanmi a
národmi a aby boli stredobodom projektu 
EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový 
Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, 
ktorý bude pozostávať z programu Práva 
a hodnoty a programu Spravodlivosť. V
čase, keď európske spoločnosti čelia 
extrémizmu, radikalizmu, rozdielnosti a
stále pretrvávajúcim výzvam, akými sú 
neznášanlivosť a diskriminácia, je 
dôležitejšie než kedykoľvek predtým 
podporovať, posilňovať a obhajovať 
spravodlivosť, práva, hodnoty EÚ
a právny štát, ktorý je neoddeliteľný od 
samotnej demokracie a je podmienkou jej 
účinnosti. Presadzovanie a podpora 
ľudských práv, úcty k ľudskej dôstojnosti, 
sociálnych práv, práv menšín, slobody, 
demokracie, rovnosti a právneho štátu
zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život v
EÚ. Súčasťou nového fondu bude program 
Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať 
v podpore ďalšieho rozvoja únijného 
priestoru spravodlivosti a cezhraničnej 
spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí 
program Práva, rovnosť a občianstvo na 
roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1381/20138 a program Európa pre občanov 
ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 
390/20149, (ďalej „predchádzajúce 
programy“).

_________________________________ __________________________________

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa ustanovuje program 
Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie 
rokov 2014 - 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 
28.12.2013, s. 62).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa ustanovuje program 
Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 
28.12.2013, s. 62).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 
14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 
14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje 
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program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

program „Európa pre občanov“ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 
17.4.2014, s. 3).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Fond pre spravodlivosť, práva 
a hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané najmä na ľudí 
a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby 
boli naše spoločné hodnoty, práva
a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe
a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je 
podporiť a zachovať na právach založenú, 
rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú 
spoločnosť. To zahŕňa dynamickú 
občiansku spoločnosť podnecujúcu 
demokratickú, občiansku a spoločenskú 
účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú 
rozmanitosť európskej spoločnosti na 
základe našej spoločnej histórie a pamäte. 
V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa 
ďalej uvádza, že orgány vhodnými 
spôsobmi poskytnú občanom 
a zastupujúcim združeniam možnosť 
vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje 
názory na všetky oblasti činnosti Únie.

(3) Fond pre spravodlivosť, práva a
hodnoty a jeho dva podkladové programy 
financovania budú zamerané najmä na ľudí 
a subjekty, ktoré prispievajú k podpore, 
šíreniu a ochrane našich spoločných 
hodnôt, práv a bohatej rozmanitosti, 
vďaka čomu sú stále živé a dobre 
fungujúce. Hlavným cieľom je obhajovať, 
podporovať a zachovávať na právach 
založenú, rovnocennú, inkluzívnu 
a demokratickú spoločnosť vrátane 
dynamickej občianskej spoločnosti.
Financované aktivity by sa mali 
zameriavať na podnecovanie 
demokratickej, občianskej a spoločenskej 
účasti obyvateľov a podporu bohatej 
rozmanitosti európskej spoločnosti v 
členských štátoch i medzi nimi na základe
našich spoločných hodnôt, našej spoločnej 
histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy 
o Európskej únii sa ďalej uvádza, že 
orgány vhodnými spôsobmi poskytnú 
občanom a zastupujúcim združeniam 
možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať 
svoje názory na všetky oblasti činnosti 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Program Práva a hodnoty (ďalej len (4) Program Práva a hodnoty (ďalej len 
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„program“) by mal umožniť rozvoj 
synergií s cieľom riešiť otázky spoločné 
pre podporu a ochranu hodnôt 
a nadobudnúť zásadný rozmer na 
dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej 
oblasti. Malo by sa to dosiahnuť 
nadviazaním na pozitívne skúsenosti 
z predchádzajúcich programov. Tým bude 
umožnené plné využitie potenciálu synergií 
s cieľom účinnejšie podporiť oblasti 
politiky, na ktoré sa program vzťahuje, 
a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má 
byť program účinný, mal by zohľadňovať 
špecifickú povahu jednotlivých politík, ich 
rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné 
potreby prostredníctvom špeciálne 
prispôsobených prístupov.

„program“) by mal umožniť rozvoj 
synergií s cieľom riešiť otázky spoločné 
pre šírenie, podporu a ochranu hodnôt a
nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie 
konkrétnych výsledkov v danej oblasti. 
Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na 
pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich 
programov, ako aj rozvojom nových 
inovatívnych opatrení. Tým bude 
umožnené plné využitie potenciálu synergií 
s cieľom účinnejšie podporiť oblasti 
politiky, na ktoré sa program vzťahuje, 
a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má 
byť program účinný, mal by zohľadňovať 
špecifickú povahu jednotlivých politík, ich 
rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné 
potreby prostredníctvom špeciálne 
prispôsobených prístupov.

Odôvodnenie

Nie je vhodné spoliehať sa výlučne na existujúce opatrenia, ale mali by sa vyvíjať aj nové.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na to, aby sa Európska únia 
priblížila občanom, sú potrebné rôzne 
akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie 
kontaktov medzi občanmi pri projektoch 
partnerských miest alebo v rámci sietí 
miest a podpora organizácií občianskej 
spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa 
program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu 
angažovanosti občanov v spoločnosti 
a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do 
demokratického života Únie. Podpora 
činností presadzujúcich vzájomné 
porozumenie, rozmanitosť, dialóg 
a rešpektovanie iných takisto prispeje 
k posilneniu pocitu spolupatričnosti 
a európskej identity opierajúceho sa 

(5) Nato, aby sa Európska únia 
priblížila občanom, sú potrebné rôzne 
akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie 
kontaktov medzi občanmi pri projektoch 
partnerských miest alebo v rámci sietí 
miest a podpora organizácií občianskej 
spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa 
program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu 
povedomia a aktívnej angažovanosti 
občanov v spoločnosti a v konečnom 
dôsledku k ich zapojeniu do 
demokratického a spoločenského života 
Únie, ako aj k posilneniu sociálneho 
začlenenia a boju proti marginalizácii. 
Podpora činností presadzujúcich vzájomné 
porozumenie, rozmanitosť, dialóg a
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o spoločné chápanie európskych hodnôt, 
kultúry, histórie a dedičstva. Podpora 
silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii 
a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi 
občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ 
v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od 
kontinentálnej Európy.

rešpektovanie iných takisto prispeje k
posilneniu pocitu spolupatričnosti, 
sociálnej integrácie a európskej identity 
opierajúceho sa o spoločné chápanie 
európskych hodnôt, kultúry, histórie a
dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu 
spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je 
obzvlášť dôležitá medzi občanmi 
najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku 
ich odľahlosti a vzdialenosti od 
kontinentálnej Európy. Hodnoty 
vzájomného porozumenia, dialógu a 
rešpektovania rozmanitosti môžu byť 
zakotvené na európskej úrovni len vtedy, 
ak sú dobre zakorenené v samotných 
členských štátoch a ich regiónoch. Preto 
by mal program podporovať aj tie 
hodnoty v členských štátoch medzi 
rôznymi národnými, etnickými, 
jazykovými alebo náboženskými 
skupinami, ktoré spoločne tvoria kultúrne 
bohatstvo a rozmanitosť ich spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Občania by mali byť lepšie 
informovaní aj o svojich právach
vyplývajúcich z únijného občianstva a mali 
mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, 
štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom 
členskom štáte, a mali by mať pocit, že 
môžu požívať a uplatňovať všetky svoje 
práva spojené s občianstvom a očakávať 
rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť 
a ochranu svojich práv bez akejkoľvek 
diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii 
sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 
Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať 
občiansku spoločnosť a zabezpečiť tak 
presadzovanie a ochranu spoločných 
hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti 
o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému 

(7) Občania by mali byť lepšie 
informovaní aj o celom súbore svojich 
práv vyplývajúcich z únijného občianstva 
vrátane ustanovení o nediskriminácii 
v rámci voľného pohybu pracovníkov, ako 
je stanovené v článku 45 ods. 2 ZFEÚ, 
a mali mať pozitívny náhľad na život, 
cestovanie, štúdium, prácu 
a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, 
a mali by mať možnosť požívať 
a uplatňovať všetky svoje práva spojené 
s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, 
plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv 
vrátane sociálnych práv bez akejkoľvek 
diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, bez 
ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. 
Navyše vzhľadom na to, že časť 
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uplatňovaniu práv podľa práva Únie. občianskej spoločnosti v členských štátoch 
v súčasnosti čelí rôznym ťažkostiam, 
v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je 
potrebné podporovať občiansku spoločnosť 
a najmä organizácie občianskej 
spoločnosti v záujme presadzovania
a ochrany spoločných hodnôt EÚ 
a zvyšovania informovanosti o nich 
a zároveň tým prispieť k účinnému 
uplatňovaniu práv podľa práva Únie s 
osobitným zreteľom na chartu.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Rovnosť žien a mužov je základnou 
hodnotou a cieľom Európskej únie. Ak 
dochádza k diskriminácii žien a nerovnému 
zaobchádzaniu s nimi, porušujú sa tým ich 
základné práva a bráni im to v ich plnej 
politickej, sociálnej a ekonomickej účasti 
na živote spoločnosti. Existencia 
štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem 
toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej 
rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti 
vo všetkých činnostiach Únie je preto 
prioritnou činnosťou Únie a hybnou silou 
hospodárskeho rastu a v rámci tohto 
programu by malo byť podporované.

(8) Rovnosť žien a mužov je základnou 
hodnotou a cieľom Európskej únie.
V článku 8 ZFEÚ sa Únii ukladá úloha 
odstraňovať nerovnosti a podporovať 
účinnú rovnosť medzi mužmi a ženami 
prostredníctvom všetkých jej činností. Ak 
dochádza k diskriminácii akýchkoľvek 
osôb na základe ich pohlavia a/alebo rodu 
a nerovnému zaobchádzaniu s nimi, 
porušujú sa tým ich základné práva a bráni 
im to v ich plnej politickej, sociálnej a
ekonomickej účasti na živote spoločnosti. 
Existencia štrukturálnych a kultúrnych 
bariér okrem toho bráni dosiahnutiu 
skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie 
a uplatňovanie rodovej rovnosti vo 
všetkých činnostiach Únie, a to aj v oblasti 
práce a zamestnania, kde diskriminácia 
pretrváva na úrovni miezd a prístupu na 
pracovný trh, je preto prioritnou činnosťou 
Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a
v rámci tohto programu by mali byť 
podporované.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Silná politická vôľa a koordinované 
opatrenia založené na metódach 
a výsledkoch predchádzajúcich programov 
Daphne, programu Práva, rovnosť 
a občianstvo a programu Spravodlivosť sú 
potrebné na predchádzanie všetkým 
formám násilia a boj proti nim a na 
ochranu obetí. Predovšetkým program 
Daphne, z ktorého sú poskytované 
finančné prostriedky na podporu obetí 
násilia a na boj proti násiliu páchanému na 
ženách, deťoch a mladých ľuďoch, je od 
svojho začiatku v roku 1997 naozaj 
úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu 
odozvu naň zo strany zainteresovaných 
strán (verejných orgánov, akademických 
inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako 
aj účinnosť financovaných projektov. 
V rámci programu sa financovali projekty 
na zvyšovanie informovanosti, 
poskytovanie služieb podpory pre obete, 
podporu činností mimovládnych 
organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal 
sa všetkými formami násilia, napríklad 
domácim násilím, sexuálnym násilím, 
obchodovaním s ľuďmi, ako aj 
novoobjavujúcimi sa formami násilia, 
napríklad kyberšikanovaním. Preto je 
dôležité pokračovať vo všetkých týchto 
akciách a náležite zohľadniť tieto výsledky 
a získané poznatky pri implementovaní 
programu.

(10) Silná politická vôľa a koordinované 
opatrenia založené na metódach a
výsledkoch predchádzajúcich programov 
Daphne, programu Práva, rovnosť a
občianstvo a programu Spravodlivosť sú 
potrebné na predchádzanie všetkým 
formám násilia a boj proti nim a na 
ochranu obetí, rizikových skupín a najmä 
zraniteľných osôb. Treba vyvíjať úsilie s 
cieľom zamedziť prekrývaniu programov 
a duplicitnému financovaniu.
Predovšetkým program Daphne, z ktorého 
sú poskytované finančné prostriedky na 
podporu obetí násilia a na boj proti násiliu 
páchanému na ženách, deťoch a mladých 
ľuďoch, je od svojho začiatku v roku 1997 
naozaj úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu 
odozvu naň zo strany zainteresovaných 
strán (verejných orgánov, akademických 
inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako 
aj účinnosť financovaných projektov. V
rámci programu sa financovali projekty na 
zvyšovanie informovanosti, poskytovanie 
služieb podpory pre obete, rizikové 
skupiny a najmä zraniteľné osoby, a 
podporu činností mimovládnych 
organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal 
sa všetkými formami násilia, napríklad 
domácim násilím, sexuálnym násilím, 
obchodovaním s ľuďmi, ako aj 
novoobjavujúcimi sa formami násilia, 
napríklad kyberšikanovaním. Preto je 
dôležité pokračovať vo všetkých týchto 
akciách a náležite zohľadniť tieto výsledky 
a získané poznatky pri implementovaní 
programu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Zákaz diskriminácie je základným 
princípom Únie. V článku 19 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa stanovujú 
opatrenia na boj proti diskriminácii 
založenej na pohlaví, rasovom alebo 
etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, 
postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. 
Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 
21 charty. Do úvahy treba brať osobitné 
znaky rôznych podôb diskriminácie 
a súčasne vypracovať primerané 
opatrenia na predchádzanie diskriminácii 
z jedného alebo viacerých dôvodov a boj 
proti nej. Program by mal podporovať 
opatrenia na prevenciu diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 
nenávisti voči moslimom a iných foriem 
neznášanlivosti a boj proti nim. V tejto 
súvislosti by sa osobitná pozornosť mala 
venovať aj predchádzaniu všetkým 
formám násilia a nenávisti, segregácie 
a stigmatizácie a boju proti nim, ako aj 
boju proti šikanovaniu, obťažovaniu 
a netolerantnému zaobchádzaniu.
Program by sa mal implementovať 
vzájomne podporujúcim spôsobom s 
ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú 
rovnaké ciele, najmä s činnosťami 
uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 
2011 s názvom „Rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov 
do roku 2020“10 a v odporúčaní Rady z 9. 
decembra 2013 o účinných opatreniach 
na integráciu Rómov v členských 
štátoch11.

(11) Zákaz diskriminácie je základným 
princípom Únie. V článku 19 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa stanovujú 
opatrenia na boj proti diskriminácii 
založenej na pohlaví, rasovom alebo 
etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, 
postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. 
Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 
21 charty, v ktorom sa uvádza, že sa 
zakazuje akákoľvek diskriminácia, 
napríklad z dôvodu pohlavia, rasy, farby 
pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo 
iného zmýšľania, príslušnosti k 
národnostnej menšine, majetku, 
narodenia, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie, a že v rozsahu 
pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli 
dotknuté tieto zmluvy alebo ich osobitné 
ustanovenia, by mala byť zakázaná 
akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej 
príslušnosti, zatiaľ čo celá kapitola III 
charty je venovaná rovnosti. Rovnosť a 
nediskriminácia sú nielen právnymi 
otázkami, ale aj základnými výzvami pre 
spoločnosť, a preto treba brať do úvahy 
osobitné znaky rôznych podôb 
diskriminácie a súčasne vypracovať 
primerané opatrenia na predchádzanie 
diskriminácii z jedného alebo viacerých 
dôvodov, ako aj prierezovej diskriminácii, 
a boj proti nej. 

_________________________________

11 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)



AD\1166737SK.docx 13/31 PE627.615v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. Program by mal podporovať 
opatrenia na predchádzanie diskriminácii, 
rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, 
protirómskemu zmýšľaniu, afrofóbii, 
nenávisti voči moslimom a iným formám 
neznášanlivosti, ako je neznášanlivosť z 
dôvodu zdravotného postihnutia, veku, 
pohlavia, rodového vyjadrenia, rodovej 
identity a sexuálnej orientácie, a 
opatrenia na boj proti nim, ako aj uznanie 
práv všetkých osôb na dôstojné 
zaobchádzanie. V tejto súvislosti by sa 
osobitná pozornosť mala venovať aj 
predchádzaniu všetkým formám násilia, 
nenávisti, segregácie a stigmatizácie a 
boju proti nim, ako aj boju proti 
šikanovaniu (vrátane kyberšikanovania), 
obťažovaniu a netolerantnému 
zaobchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11b. Program by sa mal implementovať 
vzájomne podporujúcim spôsobom s 
ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú 
rovnaké ciele, najmä s činnosťami 
uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 
2011 s názvom „Rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov 
do roku 2020“ a v odporúčaní Rady z 9. 
decembra 2013 o účinných opatreniach 
na integráciu Rómov v členských
štátoch1a. Podpora tolerantných a 
inkluzívnych pracovísk a uznávanie práv 
na dôstojné zaobchádzanie so všetkými 
osobami na pracovisku a v spoločnosti sú 
vo všeobecnosti trvalými cieľmi, ktoré si 
vyžadujú väčšiu a intenzívnejšiu 
koordinovanú činnosť, a to aj vyčlenením 
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dostatočných finančných prostriedkov.

____________________

1a Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Prekážky súvisiace s postojmi 
a prostredím, ako aj nedostatočná 
prístupnosť bránia plnému a efektívnemu 
zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím 
do spoločnosti na základe rovnoprávnosti 
s ostatnými. Ľudia so zdravotným 
postihnutím čelia prekážkam, ktoré im 
okrem iného bránia v prístupe na trh práce, 
vo využívaní inkluzívneho a kvalitného 
vzdelávania, v možnosti predchádzať 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v 
prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k 
médiám alebo vo využívaní ich politických 
práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými 
svojimi členskými štátmi zaviazala 
podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a 
rovnocenné užívanie všetkých ľudských 
práv a základných slobôd všetkými 
osobami so zdravotným postihnutím. 
Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou právneho 
poriadku Únie.

(12) Prekážky súvisiace s postojmi a
prostredím, ako aj nedostatočná 
prístupnosť bránia plnému a efektívnemu 
zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím 
do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s
ostatnými. Osoby so zdravotným 
postihnutím vrátane tých, ktorí majú 
dlhodobé fyzické, duševné, intelektuálne 
alebo zmyslové postihnutie, čelia 
prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v 
prístupe na trh práce, vo využívaní 
inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v 
možnosti predchádzať chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku 
kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo 
vo využívaní ich politických práv. Ako 
zmluvná strana Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými 
svojimi členskými štátmi zaviazala 
podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a 
rovnocenné užívanie všetkých ľudských 
práv a základných slobôd všetkými 
osobami so zdravotným postihnutím. 
Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou právneho 
poriadku Únie. V tejto súvislosti by mal 
program venovať osobitnú pozornosť 
aktivitám na zvyšovanie informovanosti o 
problémoch, ktorým čelia osoby so 
zdravotným postihnutím pri plnom 
zapojení sa do spoločnosti a pri 
uplatňovaní svojich práv ako 
rovnocenných občanov.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa 
programom malo podporovať zohľadnenie 
hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti 
nediskriminácie vo všetkých jeho 
činnostiach.

(15) Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa 
programom malo podporovať zohľadnenie 
a presadzovanie hľadiska rodovej rovnosti 
a cieľov v oblasti nediskriminácie vo 
všetkých jeho činnostiach.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V súlade s aktmi Únie týkajúcimi 
sa rovnakého zaobchádzania zriadili 
členské štáty nezávislé orgány na podporu 
rovnakého zaobchádzania, označované ako 
„orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať 
proti diskriminácii na základe rasového 
a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. 
Mnohé členské štáty však prekročili rámec 
týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa 
orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj 
diskrimináciou na základe iných dôvodov, 
ako je vek, sexuálna orientácia, 
náboženstvo alebo viera, zdravotné 
postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre 
rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní 
účinného uplatňovania právnych predpisov 
o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä 
poskytovaním nezávislej pomoci obetiam 
diskriminácie, vykonávaním nezávislých 
prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, 
uverejňovaním nezávislých správ 
a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek 
otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich 
krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto 
súvislosti práca orgánov pre rovnosť 

(17) V súlade s aktmi Únie týkajúcimi 
sa rovnakého zaobchádzania zriadili 
členské štáty nezávislé orgány na podporu 
rovnakého zaobchádzania, označované ako 
„orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať 
proti diskriminácii na základe rasového 
a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. 
Mnohé členské štáty však prekročili rámec 
týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa 
orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj 
diskrimináciou na základe iných dôvodov, 
ako je vek, sexuálna orientácia, 
náboženstvo alebo viera, zdravotné 
postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre 
rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní 
účinného uplatňovania právnych predpisov 
o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä 
poskytovaním nezávislej pomoci obetiam 
diskriminácie, vykonávaním nezávislých 
prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, 
uverejňovaním nezávislých správ 
a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek 
otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich 
krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto 
súvislosti práca všetkých týchto 
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koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 
vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú 
vnútroštátne orgány na podporu rovnakého 
zaobchádzania podľa ustanovení v 
smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 
2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 
2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné 
postavenie, keďže je jediným subjektom 
zabezpečujúcim koordináciu činností 
medzi orgánmi pre rovnosť. Táto 
koordinačná činnosť siete EQUINET je 
kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych 
predpisov Únie v oblasti boja proti 
diskriminácii v členských štátoch a mala 
by sa podporovať v rámci programu.

príslušných orgánov pre rovnosť 
koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 
vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú 
vnútroštátne orgány na podporu rovnakého 
zaobchádzania podľa ustanovení v 
smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 
2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 
2010/41/EÚ18. Komisia prijala 
odporúčanie o normách pre orgány pre 
rovnosť [C(2018) 3850 final], ktoré sa 
zaoberá ich mandátom, nezávislosťou, 
účinnosťou, koordináciou a spoluprácou.
EQUINET má výnimočné postavenie, 
keďže je jediným subjektom 
zabezpečujúcim koordináciu činností 
medzi orgánmi pre rovnosť. Táto 
koordinačná činnosť siete EQUINET je 
kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych 
predpisov Únie v oblasti boja proti 
diskriminácii v členských štátoch a mala 
by sa podporovať v rámci programu.

__________________ __________________

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 
2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu 
na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 
180, 19.7.2000, s. 22).

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 
2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu 
na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 
180, 19.7.2000, s. 22).

16 Smernica Rady 2004/113/ES 
z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi 
a ženami v prístupe k tovaru a službám 
a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 
21.12.2004, s. 37).

16 Smernica Rady 2004/113/ES 
z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi 
a ženami v prístupe k tovaru a službám 
a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 
21.12.2004, s. 37).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vo veciach zamestnanosti 
a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 
s. 23).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vo veciach zamestnanosti 
a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 
s. 23).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 
o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi 
vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 
zárobkovo činné osoby a o zrušení 

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 
o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi 
vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 
zárobkovo činné osoby a o zrušení 
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smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 
180, 15.7.2010, s. 1).

smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 
180, 15.7.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nezávislé orgány pre ľudské práva 
a organizácie občianskej spoločnosti 
zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, 
ochrane a zvyšovaní povedomia 
o spoločných hodnotách Únie v súlade 
s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní 
k účinnému uplatňovaniu práv 
vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty 
základných práv EÚ. Ako sa uvádza 
v uznesení Európskeho parlamentu 
z 18. apríla 2018, náležitá finančná 
podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého 
a udržateľného prostredia pre organizácie 
občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa 
tak posilní a umožní im to nezávislé 
a účinné plnenie si svojich funkcií. 
Doplnením úsilia vynakladaného na 
vnútroštátnej úrovni by financovanie 
z prostriedkov EÚ preto malo prispieť 
k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe 
kapacít nezávislých organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
presadzovania ľudských práv, ktorých 
činnosti napomáhajú pri strategickom 
presadzovaní práv vyplývajúcich z práva 
EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj 
propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako 
aj presadzovaním a ochranou spoločných 
hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia 
o nich na vnútroštátnej úrovni.

(18) Nezávislé orgány pre ľudské práva 
a organizácie občianskej spoločnosti 
zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, 
ochrane a zvyšovaní povedomia 
o spoločných hodnotách Únie v súlade 
s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní 
k účinnému uplatňovaniu práv 
vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty 
základných práv EÚ. Ako sa uvádza 
v uznesení Európskeho parlamentu 
z 18. apríla 2018, náležitá finančná 
podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého 
a udržateľného prostredia pre organizácie 
občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa 
tak posilní a umožní im to nezávislé 
a účinné plnenie si svojich funkcií. 
Doplnením úsilia vynakladaného na 
vnútroštátnej úrovni by financovanie z
prostriedkov EÚ preto malo prispieť k
podpore, posilneniu postavenia a tvorbe 
kapacít nezávislých organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
presadzovania ľudských práv, ktorých 
činnosti napomáhajú pri strategickom 
presadzovaní práv vyplývajúcich z práva 
EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj 
propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako 
aj presadzovaním a ochranou spoločných 
hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o
nich na miestnej, regionálnej 
a vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a. Podľa článku 9 ZFEÚ treba 
podporovať vysokú úroveň zamestnanosti, 
záruku primeranej sociálnej ochrany a 
boj proti sociálnemu vylúčeniu. Činnosti v 
rámci tohto programu by preto mali 
podporovať synergie medzi bojom proti 
chudobe, sociálnemu vylúčeniu a 
vylúčeniu z trhu práce a rovnosť a boj 
proti všetkým formám diskriminácie. 
Program by sa mal preto vykonávať 
spôsobom, ktorý zabezpečí maximálnu 
synergiu a doplnkovosť tak medzi jeho 
jednotlivými oblasťami, ako aj vo vzťahu 
k Európskemu sociálnemu fondu plus. 
Okrem toho by sa mali zabezpečiť 
synergie s programom Erasmus, ako aj 
Európskym sociálnym fondom plus, aby 
tieto fondy spoločne prispievali k 
poskytovaniu kvalitného vzdelávania a 
zaisteniu rovnakých príležitostí pre 
všetkých.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 
špecifické ciele opatrení a priniesť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady 
na kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. Malo by 
to zahŕňať zohľadnenie použitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovanie, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

(24) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť 
špecifické ciele opatrení a priniesť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady 
na kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. Malo by 
to zahŕňať zohľadnenie použitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovanie, ktoré nie je spojené s
nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 
1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. S 
cieľom uľahčiť účasť na programe 
vrátane malých organizácií by sa mala 
zabezpečiť pomoc a malo by sa odstrániť 
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Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622

a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. Európska prokuratúra môže v súlade 
s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať 
a stíhať podvody a iné trestné činy 
poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako 
sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

zbytočné administratívne zaťaženie. V 
náležitých prípadoch by sa mala 
primeraná pozornosť venovať možnosti 
dvojstupňového postupu hodnotenia a 
možnosti kaskádových grantov 
a viacročných prevádzkových grantov. 
Pokiaľ ide o miery spolufinancovania, 
mali by zohľadňovať typ a veľkosť 
organizácií, pre ktoré sú programy 
určené. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622

a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. Európska prokuratúra môže v súlade 
s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať 
a stíhať podvody a iné trestné činy 
poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako 
sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
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implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

__________________ __________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 
2).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 
2).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom tohto 
programu je chrániť a podporovať práva 
a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ 
vrátane podpory organizácií občianskej 
spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, 
demokratické a inkluzívne spoločnosti.

1. Všeobecným cieľom tohto 
programu je chrániť a podporovať práva 
a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ 
vrátane podpory organizácií občianskej 
spoločnosti akejkoľvek veľkosti s cieľom 
chrániť, podporovať a zachovať 
rovnocenné, inkluzívne, otvorené a
demokratické spoločnosti založené na 
právach.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať angažovanosť a účasť 
občanov na demokratickom živote Únie 
(oblasť zapojenie a účasť občanov);

b) podporovať angažovanosť a účasť 
ľudí na demokratickom živote Únie 
(oblasť zapojenie a účasť občanov);

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) predchádzanie nerovnostiam 
a diskriminácii na základe pohlavia, rasy
alebo etnického pôvodu, náboženského 
vyznania alebo presvedčenia, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie a boj proti nim, a podporu 
komplexných politík na podporu rodovej 
rovnosti a nediskriminácie a ich 
uplatňovania, ako aj politík na boj proti 
rasizmu a všetkým formám 
neznášanlivosti;

a) presadzovanie rovnosti pre 
všetkých predchádzaním nerovnostiam a
akejkoľvek diskriminácii na základe 
pohlavia, rasového alebo etnického 
pôvodu, náboženského vyznania alebo 
presvedčenia, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie, ako aj 
diskriminácii z dôvodov uvedených v 
článku 21 ods. 1 charty a bojom proti nim 
a podporu komplexných politík na 
presadzovanie rodovej rovnosti, 
sociálneho začlenenia a nediskriminácie a
ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti 
rasizmu a všetkým formám 
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neznášanlivosti, a to online aj offline;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) podporu vzájomného 
porozumenia, dialógu a rešpektovania 
rozmanitosti v členských štátoch a EÚ.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ochranu a podporu práv dieťaťa, 
práv osôb so zdravotným postihnutím, práv 
spojených s únijným občianstvom a práva 
na ochranu osobných údajov.

b) ochranu a podporu práv dieťaťa, 
práv starších osôb, práv osôb so 
zdravotným postihnutím, práv spojených s 
únijným občianstvom vrátane sociálnych 
práv a práva na ochranu osobných údajov
vrátane spracovania údajov v súvislosti 
so zamestnaním alebo na účely sociálnej 
ochrany, ako sa uvádza vo všeobecnom 
nariadení o ochrane údajov1a.

__________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119,
4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvyšovanie informovanosti 
občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom 
dedičstve a rozmanitosti;

a) zvyšovanie informovanosti 
občanov o Únii, jej spoločných hodnotách,
histórii – s osobitným zreteľom na históriu 
totalitných režimov –, kultúrnom dedičstve 
a rozmanitosti;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporu výmen a spolupráce medzi 
občanmi rôznych krajín; podporu 
občianskej a demokratickej účasti 
umožňujúcu občanom a reprezentatívnym 
združeniam oznamovať a zverejňovať 
svoje stanoviská k všetkým oblastiam 
činnosti Únie. Článok 5

b) podporu výmen a spolupráce medzi 
občanmi rôznych národných a kultúrnych 
zázemí; podporu občianskej a
demokratickej účasti umožňujúcu občanom 
a reprezentatívnym združeniam oznamovať 
a zverejňovať svoje stanoviská k všetkým 
oblastiam činnosti Únie a podporu 
solidarity.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) predchádzanie všetkým formám 
násilia voči deťom, mladým ľuďom a 
ženám, ako aj násiliu voči iným 
ohrozeným skupinám a boj proti nim;

a) predchádzanie všetkým formám 
násilia – vrátane domáceho násilia – voči 
deťom, mladým ľuďom, ženám a starším 
osobám, ako aj násiliu voči iným 
ohrozeným skupinám a najmä 
zraniteľným osobám, a to aj 
prostredníctvom informovanosti a 
vzdelávania, a boj proti nim;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporu a ochranu obetí takéhoto 
násilia.

b) podporu a ochranu obetí takéhoto 
násilia, rizikových skupín a najmä 
zraniteľných osôb.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce 
k dosiahnutiu špecifického cieľa 
uvedeného v článku 2. Na financovanie sú 
oprávnené najmä činnosti uvedené 
v prílohe I.

Podľa tohto nariadenia môžu byť 
financované akcie prispievajúce 
k dosiahnutiu špecifického cieľa 
uvedeného v článku 2. Na financovanie sú 
oprávnené najmä tieto činnosti:

a) zvyšovanie informovanosti, tvorivé 
činnosti, vzdelávacie činnosti a šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť používanie a 
znalosť politík a práv v oblastiach, na 
ktoré sa program vzťahuje;

b) vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zlepšiť občiansku a demokratickú 
angažovanosť založenú na znalostiach a 
vzájomnom porozumení, ako aj

c) presadzovanie, tvorivé, analytické 
a monitorovacie činnosti1a zamerané na 
zlepšenie pochopenia situácie v členských 
štátoch a na úrovni Únie v oblastiach, na 
ktoré sa program vzťahuje, ako aj na 
zlepšenie vykonávania práva a politík 
Únie;

d) odborná príprava príslušných 
zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť 
ich informovanosť o politikách a právach 
v dotknutých oblastiach, schopnosť 
využívať ich a ich znalosť;

e) vývoj a údržba nástrojov 
informačných a komunikačných 
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technológií (IKT) prístupných pre 
všetkých;

f) posilňovanie informovanosti 
občanov o európskej kultúre, hodnotách, 
histórii a historickom povedomí, ako aj 
ich zmyslu pre solidaritu 
a spolupatričnosť v Únii;

g) spájanie Európanov rôznych 
národností a kultúr tým, že sa im poskytne 
príležitosť zúčastniť sa na partnerských 
činnostiach vrátane činností v rámci 
partnerstiev miest;

h) podpora a uľahčovanie aktívnej 
inkluzívnej účasti a mobilizácie verejnosti 
na budovaní demokratickejšej Únie, ako 
aj uplatňovania práv a hodnôt a 
zvyšovania informovanosti o nich
prostredníctvom podpory organizácií 
občianskej spoločnosti;

i) financovanie technickej a 
organizačnej podpory na vykonávanie 
nariadenia (EÚ) č. 211/2011, čím sa 
podporí výkon práva občanov uvádzať a 
podporovať európske iniciatívy občanov;

j) rozvíjanie kapacít európskych sietí 
s cieľom podporovať, uplatňovať a ďalej 
rozvíjať právo, ciele politík a stratégie 
Únie, ako aj podpora organizácií 
občianskej spoločnosti bez ohľadu na 
veľkosť, ktoré pôsobia v oblastiach, na 
ktoré sa program vzťahuje;

k) prehlbovanie znalostí o programe, 
zlepšovanie šírenia a prenosnosti jeho 
výsledkov a posilňovanie dosahu na 
občanov, a to aj zriadením a podporou 
sietí kancelárií/vnútroštátnych 
kontaktných miest programu.

______________________

1a Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistických údajov; 
vypracúvanie spoločných metodík a 
prípadne i ukazovateľov alebo 
referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, 
analýzy a prieskumy; hodnotenia; 
posúdenie vplyvu; prípravu a 
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uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

(Písmená a) až k) sú zmenené body prílohy I ods. 1.)

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie uvádzajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť týchto 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a
zabezpečujú viditeľnosť týchto 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie – formou, ktorá je prístupná aj 
pre osoby so zdravotným postihnutím –
rôznym cieľovým skupinám vrátane médií 
a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva v súvislosti 
s programom a jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti. 
Finančné zdroje alokované na program 
zároveň prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách 
Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 2.

2. Komisia vykonáva v súvislosti 
s programom a jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA I vypúšťa sa

Činnosti programu

Špecifické ciele programu uvedené 
v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä 
prostredníctvom podpory týchto činností:

a) zvyšovanie povedomia, šírenie 
informácií s cieľom zlepšiť znalosť 
politík a práv v oblastiach, na ktoré sa 
program vzťahuje;

b) vzájomné učenie prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov medzi 
zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť 
znalosti a vzájomné porozumenie a 
občiansku a demokratickú angažovanosť;

c) analytické a monitorovacie 
činnosti zamerané na zlepšenie 
pochopenia situácie v členských štátoch a 
na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa 
program vzťahuje, ako aj na zlepšenie 
vykonávania práva a politík EÚ;

d) odborná príprava príslušných 
zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich 
znalosť politík a práv v príslušných 
oblastiach;

e) vývoj a údržba nástrojov 
informačných a komunikačných 
technológií;

f) posilňovanie informovanosti 
občanov o európskej kultúre, histórii a 
historickom povedomí, ako aj pocit 
spolupatričnosti k Únii;

g) spájanie Európanov rôznych 
národností a kultúr prostredníctvom ich 
účasti na činnostiach v rámci projektov 
partnerských miest;

h) podpora a uľahčenie aktívnej 
účasti na budovaní demokratickejšej 
Únie, ako aj zvyšovania povedomia 
o právach a hodnotách prostredníctvom 
podpory organizácií občianskej 
spoločnosti;
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i) financovanie technickej a 
organizačnej podpory vykonávania 
nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa 
podporí výkon práva občanov navrhovať 
a podporovať európske iniciatívy 
občanov;

j) rozvíjanie kapacít európskych sietí 
s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať 
právo, ciele a stratégie politiky Únie, ako 
aj podpora organizácií občianskej 
spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na 
ktoré sa program vzťahuje;

k) prehlbovanie znalostí o programe 
a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a 
posilňovanie dosahu na občanov, a to aj 
zriadením a podporou siete 
kancelárií/vnútroštátnych kontaktných 
miest programu.

______________________

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber 
údajov a štatistiky, vypracúvanie 
spoločných metodík a prípadne i 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; 
štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; 
hodnotenia; posúdenie vplyvu; prípravu a 
uverejňovanie pokynov, správ a 
vzdelávacích materiálov.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program bude monitorovaný na základe 
súboru ukazovateľov určených na zistenie 
rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné 
a špecifické ciele programu, a s cieľom 
minimalizovať administratívnu záťaž 
a náklady. Na tento účel sa budú zbierať 
údaje podľa tohto súboru hlavných 
ukazovateľov:

Program bude monitorovaný na základe 
súboru ukazovateľov výsledkov určených 
na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté 
všeobecné a špecifické ciele programu, 
a s cieľom minimalizovať administratívnu 
záťaž a náklady. Na tento účel sa budú 
zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných 
ukazovateľov:
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia tiež každoročne uverejňuje tieto 
ukazovatele výstupov:

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

územné pokrytie činností podľa oblasti

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

počet žiadateľov a činností financovaných 
podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa 
oblasti

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

výška finančných prostriedkov 
požadovaných žiadateľmi a udelených 
podľa zoznamu činností v článku 9 ods. 1 
a podľa oblasti
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