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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Práva žien sú ľudské práva. V článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Únii zveruje 
úloha odstraňovať nerovnosti a podporovať rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami vo 
všetkých jej činnostiach; Dosiahnutie rodovej rovnosti je v záujme nás všetkých. Spoločnosť 
vyznačujúca sa rodovou rovnosťou je stabilnejšia a demokratickejšia. Rodová rovnosť je 
takisto priamo prepojená s hospodárstvom a má pozitívny vplyv na HDP na obyvateľa. 
Ovplyvňuje hospodársky rast prostredníctvom vyššieho podielu žien vo vzdelávaní v oblasti 
vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), vyššej účasti žien na trhu práce a 
nižšieho rozdielu v odmeňovaní žien a mužov1.

Celkový pokrok v oblasti rodovej rovnosti v Európe je však veľmi pomalý, čoho prejavom je 
aj index rodovej rovnosti za rok 2017. Základné práva žien sú porušované často tichými a 
skrytými, rozmanitými formami diskriminácie žien a nerovnakého zaobchádzania s nimi, ako 
aj rôznymi formami násilia páchaného na ženách. Dohovor Rady Európy o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) ešte 
neratifikovali všetky členské štáty.

Rodová rovnosť nie je nemenný konečný stav. Treba neustále vyvíjať úsilie na jej propagáciu 
a zachovanie. Na tento účel je nevyhnutné uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v celom 
novom programe Práva a hodnoty. Treba zabezpečiť posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť a 
monitorovanie ukazovateľov rodovej rovnosti. So zreteľom na kvalitu fungovania programu a 
jeho výziev na predkladanie návrhov by sa malo zaistiť rodové rozpočtovanie a odborná 
príprava v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. 

Rodová rovnosť a predchádzanie všetkým formám násilia na ženách a dievčatách a boj proti 
nim by mali byť osobitným predmetom programu Práva a hodnoty, pričom na oblasť Daphne 
by sa mali prideliť samostatné rozpočtové prostriedky. Účasť žien treba zabezpečiť v rámci 
celého programovania, nielen v oblasti Daphne, a v prípade potreby prostredníctvom 
cielených prístupov. Iba prostredníctvom takýchto investícií môžeme dosiahnuť rodovú 
rovnosť a konečný cieľ, ktorým je inkluzívna a demokratická spoločnosť bez násilia založená 
na rovnosti a právach.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia

                                               
1 Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE): Economic benefits of gender equality in the European Union 
(2017) (Ekonomické prínosy rodovej rovnosti v Európskej únii), dostupné na: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje program Práva 
a hodnoty

ktorým sa zriaďuje program Práva, 
rovnosť a hodnoty

Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte a vyžiada si zodpovedajúce zmeny takisto 
v celom texte. 

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

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. 1381/2013 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/2014, (ďalej 

(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, ako 
aj hrozbám pre práva žien a dievčat, práva 
LGBTQI osôb a iné ľudské práva, 
rovnosť, demokraciu, právny štát a čoraz 
viac zmenšujúcemu sa priestoru pre 
nezávislú občiansku spoločnosť, najmä 
organizácie pre práva žien a obhajcov 
ľudských práv, je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým podporovať, 
posilňovať a obhajovať spravodlivosť, 
práva a hodnoty EÚ: všeobecné ľudské 
práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát a 
podporovať a ochraňovať tých, čo 
obhajujú tieto hodnoty a práva. Toto úsilie 
zásadne a priamo ovplyvní politický, 
sociálny, kultúrny a hospodársky život 
v EÚ. Súčasťou nového fondu bude 
program Spravodlivosť, ktorý bude 
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„predchádzajúce programy“). pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja 
úniového 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. 1381/2013 a 
program Európa pre občanov ustanovený 
nariadením Rady (EÚ) č. 390/2014, (ďalej 
„predchádzajúce programy“).

__________________ __________________

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).

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

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

(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, a na obhajovanie týchto 
hodnôt, práv a rozmanitosti. Hlavným 
cieľom je podporiť a zachovať rovnosť a 
na právach založenú, rovnocennú, 
inkluzívnu a demokratickú spoločnosť bez 
násilia. To zahŕňa dynamickú, nezávislú a 
rozmanitú občiansku spoločnosť 
podnecujúcu demokratickú, občiansku 
a spoločenskú účasť obyvateľov 
a podporujúcu bohatú rozmanitosť 
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ďalej uvádza, že orgány vhodnými 
spôsobmi poskytnú občanom 
a zastupujúcim združeniam možnosť 
vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje 
názory na všetky oblasti činnosti Únie.

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.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Program Práva a hodnoty (ďalej len 
„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.

(4) Program Práva a hodnoty (ďalej len 
„program“) by mal umožniť rozvoj 
synergií s cieľom riešiť otázky spoločné 
pre podporu a ochranu hodnôt 
a nadobudnúť zásadný rozmer potrebný na 
všetkých úrovniach na dosiahnutie 
konkrétnych výsledkov v danej oblasti. 
Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na 
pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich 
programov. Tým sa umožní 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 a možnosti 
na účasť prostredníctvom špeciálne 
prispôsobených a v prípade, že je potrebné 
zabezpečiť rovnakú účasť, cielených 
prístupov, ktorými sa podporia všetky 
druhy rovnosti vrátane rodovej rovnosti.

Odôvodnenie

Keďže ženy a muži majú v spoločnosti rozdielne úlohy, majú aj rozdielne príležitosti na účasť 
na činnostiach, napríklad z hľadiska času a vyvažovania opatrovateľských povinností.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Činnosti súvisiace s posilňovaním 
historického povedomia a kritický pohľad 
na historickú pamäť Európy sú potrebné na 
to, aby si občania boli vedomí spoločnej 
histórie ako základu spoločnej budúcnosti, 
morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do 
úvahy by sa mal taktiež vziať význam 
historických, kultúrnych 
a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby 
medzi historickým povedomím 
a vytváraním európskej identity a pocitom 
spolupatričnosti.

(6) Činnosti súvisiace s posilňovaním 
historického povedomia a kritický pohľad 
na historickú pamäť Európy sú potrebné na 
to, aby si občania boli vedomí spoločnej 
histórie ako základu spoločnej budúcnosti, 
morálneho účelu a spoločných hodnôt. 
Mimoriadny význam by sa mal pripísať 
histórii žien a ich vplyvu na historické 
udalosti, pretože sa historicky často 
prehliadajú. Do úvahy by sa mal taktiež 
vziať význam historických, kultúrnych 
a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby 
medzi historickým povedomím 
a vytváraním inkluzívnej európskej 
identity a pocitom spolupatričnosti.

Pozmeňujúci návrh 6

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) Rodová rovnosť je základnou 
hodnotou a cieľom Európskej únie. V 
článku 8 sa Únii zveruje úloha, ktorou je 
odstraňovanie nerovností a podpora 
rovnosti medzi mužmi a ženami vo 
všetkých jej činnostiach. Celkový pokrok v 
oblasti rodovej rovnosti je však veľmi 
pomalý (index rodovej rovnosti za rok 
2017). Základné práva žien sú porušované 
často tichou a skrytou prierezovou 
diskrimináciou žien a nerovnakým 
zaobchádzaním so ženami a dievčatami, 
ako aj rôznymi formami násilia 
páchaného na ženách, čo im bráni v plnej 
politickej, spoločenskej a ekonomickej 
účasti na živote spoločnosti. Existencia
politických, štrukturálnych a kultúrnych 
bariér okrem toho bráni dosiahnutiu 
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skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie 
rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach 
Únie podporovaním cieľov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a 
nediskriminácie a aktívnym 
odstraňovaním  stereotypov a takisto 
riešením tichej diskriminácie je preto 
kľúčovou činnosťou Únie a hybnou silou 
hospodárskeho rastu a v rámci tohto 
programu by malo byť podporované.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Silné a nezávislé hnutie za práva 
žien je najrozhodujúcejším faktorom pri 
zlepšovaní práv žien a rodovej rovnosti. 
Organizácie pre práva žien v EÚ čoraz 
častejšie čelia útokom. Pre EÚ je preto 
kľúčové, aby účinne riešila zmenšujúci sa 
priestor pre nezávislú občiansku 
spoločnosť a poskytla dostatočnú podporu 
organizáciám pre práva žien, miestnym 
skupinám a obhajcom, najmä tým, čo 
pracujú v náročných podmienkach.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Rodovo motivované násilie 
a násilie voči deťom a mladým ľuďom 
predstavuje vážne porušenie základných 
práv a neprimerane ovplyvňuje ženy a 
dievčatá. K násiliu dochádza v celej Únii, 
a to vo všetkých sociálnych 
a hospodárskych súvislostiach, a má vážne 
dôsledky pre fyzické a duševné zdravie 
obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. 
Obeťami násilia sa ľahko stávajú najmä 

(9) Rodovo motivované násilie 
a násilie voči deťom, mladým a starším 
ľuďom predstavuje vážne porušenie 
základných ľudských práv a neprimerane 
ovplyvňuje ženy a dievčatá, najmä v 
blízkych vzťahoch, ako aj LGBTI osoby, 
migrantov a utečenky. K násiliu dochádza 
v celej Únii, a to vo všetkých sociálnych 
a hospodárskych súvislostiach, a má vážne 
dôsledky pre fyzické a duševné zdravie 
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deti, mladí ľudia a ženy, a to najmä
v rámci blízkych vzťahov. Mali by sa 
prijať opatrenia na podporu práv dieťaťa 
a prispieť k ochrane detí pred ujmou 
a násilím, ktoré ohrozujú ich telesné 
a duševné zdravie a predstavujú porušenie 
ich práv na rozvoj, ochranu a dôstojnosť. 
Boj proti všetkým formám násilia, 
posilňovanie prevencie a ochrana 
a podpora obetí sú prioritami Únie, ktoré 
pomáhajú napĺňať základné práva 
jednotlivcov a prispievajú k rovnosti medzi 
ženami a mužmi. Tieto priority by sa mali 
podporovať v rámci programu.

obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. Boj 
proti násiliu založenému na rodovej 
príslušnosti si vyžaduje viacrozmerný 
prístup zahŕňajúci právne, vzdelávacie a 
zdravotné aspekty vrátane sexuálnych a
reprodukčných práv, hospodárskych a
iných spoločenských aspektov, ako je 
podpora organizácií pre práva žien, 
poskytovanie poradenstva a pomoci a 
projekty zamerané na dosiahnutie cieľa 
väčšej rodovej rovnosti v spoločnosti. Je 
potrebné aktívne bojovať proti škodlivým 
stereotypom a normám už od raného 
veku, ako aj všetkým formám 
nenávistných prejavov a násilia na
internete. Mali by sa prijať opatrenia 
na podporu práv dieťaťa a prispieť 
k ochrane detí pred ujmou a násilím, ktoré 
ohrozujú ich telesné a duševné zdravie 
a predstavujú porušenie ich práv na rozvoj, 
ochranu a dôstojnosť. Justičný systém EÚ 
primerane nezabezpečuje spravodlivosť 
a ochranu ženám a dievčatám, a preto 
obete rodovo motivovaného násilia 
nedostávajú potrebnú podporu; v 
Dohovore Rady Európy o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o 
boji proti nemu (Istanbulskom dohovore) 
sa vymedzuje „násilie na ženách“ ako 
„všetky činy rodovo podmieneného 
násilia, ktoré majú alebo môžu mať za 
následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale 
aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien 
vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, 
nátlaku alebo svojvoľného zbavenia 
slobody, či už vo verejnom alebo v 
súkromnom živote”. Boj proti všetkým 
formám násilia, ako je definované v 
Istanbulskom dohovore, posilňovanie 
prevencie a ochrana a podpora obetí sú 
prioritami Únie, ktoré pomáhajú napĺňať 
základné práva jednotlivcov a prispievajú 
k rovnosti medzi ženami a mužmi. Tieto 
priority by sa mali podporovať v rámci 
programu.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Ženy bez dokladov sú obzvlášť 
zraniteľné, pokiaľ ide o násilie, sexuálne 
zneužívanie a chýbajúci prístup k 
podpore. Je rozhodujúce, aby sa zaviedol 
prístup zameraný na obete a všetkým 
ženám v Únii sa poskytli primerané 
podporné služby bez ohľadu na ich 
pobytový status. Potreba zohľadňovať 
rodové hľadisko v azylových konaniach je 
veľmi dôležitá z hľadiska prierezovej 
práce a môže prispieť k prehlbovaniu 
rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Prevencia a podpora práv obetí by 
mali byť navrhnuté s účasťou cieľovej 
skupiny a malo by sa zabezpečiť, aby 
spĺňali osobitné potreby viacnásobne 
zraniteľných osôb.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
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 

(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 
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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.

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, prenasledovaním, 
škodlivými tradičnými praktikami ako 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
ako aj novoobjavujúcimi sa formami 
násilia, napríklad kyberšikanovaním či 
kybernetickým obťažovaním. Preto je 
dôležité pokračovať vo všetkých týchto 
akciách s pridelenými nezávislými 
rozpočtovými prostriedkami na program 
Daphne a náležite zohľadniť tieto výsledky 
a získané poznatky pri implementovaní 
programu.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

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 

(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 
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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“ a v odporúčaní 
Rady z 9. decembra 2013 o účinných 
opatreniach na integráciu Rómov v 
členských štátoch.

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, mizogýnie, 
diskriminácie na základe veku, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu, nenávisti voči 
moslimom a iných foriem neznášanlivosti 
a boj proti nim s prihliadnutím na to, že 
ženy čelia diskriminácii na viacerých 
úrovniach. 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“ a v odporúčaní 
Rady z 9. decembra 2013 o účinných 
opatreniach na integráciu Rómov v 
členských štátoch.

__________________ __________________

10 COM(2011)173. 10 COM(2011)173.

11 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1. 11 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 13

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 

(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 
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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.

vzdelávania, v možnosti predchádzať 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v 
prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k 
médiám alebo vo využívaní ich politických 
práv. Ženy a dievčatá so zdravotným 
postihnutím sa môžu stretnúť s viacerými 
formami diskriminácie a môžu mať 
ťažkosti s prístupom k zdravotníckym 
službám vrátane služieb sexuálneho a 
reprodukčného zdravia. 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.

Pozmeňujúci návrh 14

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 
hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti 
nediskriminácie vo všetkých jeho 
činnostiach a v prípade potreby 
podporovať rodové rozpočtovanie a 
posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť v 
rámci celého rozpočtového procesu.
Správne uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti si vyžaduje rodové rozpočtovanie 
vo všetkých relevantných rozpočtových 
riadkoch a vyčlenenie primeraných 
prostriedkov pre rozpočtové riadky 
venované podpore rodovej rovnosti a boju 
proti diskriminácii na základe rodovej 
príslušnosti a transparentnosť týchto 
rozpočtových riadkov. Na konci obdobia 
financovania by mali byť jednotlivé 
projekty, ako aj samotný program 
vyhodnotené s cieľom určiť, do akej 
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miery dodržiavali uvedené zásady.

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,
organizácie občianskej spoločnosti a 
aktivisti 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. Menšie 
organizácie, ktoré významne prispievajú k 
dodržiavaniu európskych hodnôt a 
základných práv, by malo byť možné 
podporiť rýchlo a jednoducho. V 
prípadoch kampaní a iného úsilia 
zameraných proti týmto právam a 
hodnotám by malo byť k dispozícii ľahko 
dostupné núdzové financovanie na 
podporu okamžitých protiopatrení.
Doplnením úsilia vynakladaného na 
vnútroštátnej úrovni by financovanie 
z prostriedkov EÚ preto malo nepretržite a 
dlhodobo prispieť k podpore, posilneniu 
postavenia a budovania 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 informovanosti
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o nich na vnútroštátnej úrovni. Prioritou by 
mali byť projekty v členských štátoch, v 
ktorých sú základné práva, a teda aj práva 
žien, obzvlášť ohrozené. Program by sa 
mal zamerať na zvýšenie flexibility a 
dostupnosti finančných prostriedkov a na 
poskytnutie rovnakých možností 
financovania a podmienok pre 
organizácie občianskej spoločnosti v EÚ 
aj mimo nej.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou orgánov, úradov 
a agentúr Únie, najmä s Európskym 
inštitútom pre rodovú rovnosť a Agentúrou 
pre základné práva, a mala by zhodnotiť 
prácu iných vnútroštátnych 
a medzinárodných aktérov v oblastiach, na 
ktoré sa vzťahujú ciele programu.

(19) Komisia by mala zabezpečiť 
celkovú konzistentnosť, komplementárnosť 
a súčinnosť s prácou orgánov, úradov 
a agentúr Únie, najmä s Európskym 
inštitútom pre rodovú rovnosť a Agentúrou 
pre základné práva, a mala by zhodnotiť 
prácu iných vnútroštátnych 
a medzinárodných aktérov v oblastiach, na 
ktoré sa vzťahujú ciele programu. Komisia 
by mala aktívne usmerňovať účastníkov 
tohto programu, aby využívali správy a 
zdroje vytvorené týmito orgánmi, úradmi 
a agentúrami Únie, ako sú nástroje na 
rodové rozpočtovanie a posúdenie vplyvu 
na rodovú rovnosť vytvorené Európskym 
inštitútom pre rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program 
Práva a hodnoty (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program 
Práva, rovnosť a hodnoty (ďalej len 
„program“).

Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje 
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v celom texte a vyžaduje si zodpovedajúce 
zmeny takisto v celom texte.

. 

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok  2 – odsek 1

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 s cieľom zachovať otvorené, 
demokratické, rovné a inkluzívne 
spoločnosti. V tomto programe, ako aj 
v projektoch, ktoré sa budú financovať, sa 
musí dodržiavať zásada uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať rovnosť a práva
(oblasť rovnosť a práva);

a) podporovať ľudské práva, rovnosť 
a nediskrimináciu (oblasť práva a
rovnosť);

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) bojovať proti násiliu (oblasť 
Daphne).

c) bojovať proti rodovo 
motivovanému násiliu (oblasť Daphne).

Odôvodnenie

V dôsledku obmedzených zdrojov by sa oblasť Daphne mala zameriavať na rodovo 
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motivované násilie ako na osobitnú formu násilia a nemala by sa rozširovať. Násilie voči 
iným skupinám by malo byť zahrnuté do oblasti 1 Rovnosť a práva v programe Práva a 
hodnoty (čo v návrhu Komisie zahŕňa „prevenciu a boj proti nerovnostiam a diskriminácii na 
základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“).

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 a a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) podporovať rodovú rovnosť a 
presadzovať uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti (oblasť rodová rovnosť a 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti);

Pozmeňujúci návrh 22

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

a) predchádzanie 
nerovnostiam, diskriminácii a
obťažovania na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženského 
vyznania alebo presvedčenia, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie alebo na základe kombinácie 
týchto dôvodov a boj proti nim; a podporu 
komplexných politík na podporu rodovej 
rovnosti, nediskriminácie, rozmanitosti, 
inkluzívnosti a ich uplatňovania, ako aj 
politík na boj proti rasizmu a všetkým 
formám nenávisti a neznášanlivosti;
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Pozmeňujúci návrh 23

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) podporu komplexných politík na 
boj proti rasizmu a všetkým formám 
nenávisti a neznášanlivosti a podporu 
rovnosti, nediskriminácie, rozmanitosti a 
inkluzívnosti.

Pozmeňujúci návrh 24

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a

Oblasť rodová rovnosť a uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti

V rámci špecifického cieľa stanoveného v 
článku 2 ods. 2 písm. aa) sa program 
zameria na podporu komplexných politík 
a programov na presadzovanie práv žien, 
rodovej rovnosti, posilnenia postavenia 
žien a uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti.



AD\1169841SK.docx 19/26 PE627.907v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) zvyšovanie informovanosti 
občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom 
dedičstve a rozmanitosti; zlepšovanie 
viditeľnosti a účasti žien a ľudí s rôznymi 
profilmi a identitami s cieľom vytvoriť 
inkluzívnu európsku identitu;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zabezpečovanie priaznivého 
prostredia pre organizácie občianskej 
spoločnosti a obhajcov ľudských práv, 
podporovanie ich schopnosti presadzovať 
ľudské práva, demokraciu, právny štát a 
rodovú rovnosť a zabezpečovanie ochrany 
organizácií, skupín a jednotlivcov, ktorí 
tieto hodnoty obhajujú;

Pozmeňujúci návrh 28

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 
rodovo motivovaného násilia a boj proti 
nemu a podpora plného vykonávania 
Dohovoru Rady Európy o predchádzaní
násiliu na ženách a domácemu násiliu 
(Istanbulský dohovor) na všetkých 
úrovniach; a
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporu a ochranu obetí takéhoto
násilia.

b) podporu a zabezpečenie rovnakej 
úrovne ochrany obetí rodovo 
motivovaného násilia v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) [408 705 000] EUR na špecifické 
ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) 
a článku 2 ods. 2 písm. c);

a) [484 000 000 EUR v stálych 
cenách ] na špecifické ciele uvedené v
článku 2 ods. 2 písm. a), aa) a c), z ktorých 
aspoň 20 % by sa vyhradilo na 
implementáciu článku 2 ods. 2 písm. aa) a 
najmenej 50 % by sa vyhradilo na 
implementáciu článku 2 ods. 2 písm. c);

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a správnu pomoc 
určenú na implementáciu programu, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
systémov informačných technológií na 
úrovni inštitúcií, štúdie, stretnutia 
odborníkov, na oznámenia o prioritách 
a oblastiach týkajúcich sa všeobecných 
cieľov programu.

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a správnu pomoc 
určenú na implementáciu programu, ako sú 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
systémov informačných technológií na 
úrovni inštitúcií, štúdie, konzultácie s 
občianskou spoločnosťou vrátane 
organizácií a sietí žien, odborná príprava 
v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti, posúdenia vplyvu na rodovú 
rovnosť, stretnutia odborníkov, na 
oznámenia o prioritách a oblastiach 
týkajúcich sa všeobecných cieľov 
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programu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Program umožní podporovať 
neregistrované organizácie a jednotlivých 
obhajcov ľudských práv, a to aj 
prostredníctvom priameho udeľovania či 
postupov s obmedzenou oprávnenosťou; 
grantov s nízkou hodnotou; bez potreby 
spolufinancovania, ak je to vhodné, a v 
prípade potreby so zachovaním 
dôvernosti, na financovanie akcií v 
najťažších podmienkach; mechanizmov
ďalšieho prerozdelenia grantov, ako 
spôsob na zabezpečenie podpory miestnym 
a vnútroštátnym organizáciám občianskej 
spoločnosti a obhajcom ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pre vyhodnotenie môže 
pozostávať z externých odborníkov.

2. Komisia pre vyhodnotenie môže 
pozostávať z externých odborníkov, ale 
musí sa dodržiavať paritné zloženie.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Grant na prevádzku možno udeliť 
Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre 
rovnosť (EQUINET) bez výzvy na 
predkladanie návrhov na pokrytie 

3. Grant na prevádzku možno udeliť 
Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre 
rovnosť (EQUINET) bez výzvy na 
predkladanie návrhov na pokrytie 
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výdavkov spojených s jej stálym 
pracovným programom.

výdavkov spojených s jej stálym 
pracovným programom za predpokladu, že 
bolo vykonané posúdenie vplyvu jej 
pracovného programu na rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pracovný program prijíma Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu. 
Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 19.

2. Pracovný program prijíma Komisia 
po vykonaní posúdenia vplyvu na rodovú 
rovnosť prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma 
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 19.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú 
v správach na účely posúdenia pokroku pri 
dosahovaní špecifických cieľov programu 
stanovených v článku 2, sú uvedené 
v prílohe II.

1. Rodovo rozčlenené ukazovatele, 
ktoré sa uvádzajú v správach na účely 
posúdenia pokroku pri dosahovaní 
špecifických cieľov programu, vrátane 
tých, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti,
stanovených v článku 2, sú uvedené 
v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 
monitorovanie implementácie programu 
a výsledkov zbierali efektívne, účinne 
a včas. Na tento účel sa príjemcom 

3. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na 
monitorovanie implementácie programu 
a výsledkov zbierali efektívne, účinne 
a včas. Pri správnom používaní budú 



AD\1169841SK.docx 23/26 PE627.907v02-00

SK

finančných prostriedkov Únie a členským 
štátom ukladajú primerané požiadavky na 
podávanie správ.

takéto údaje rozčlenené podľa pohlavia.
Na tento účel sa príjemcom finančných 
prostriedkov Únie a členským štátom 
ukladajú primerané požiadavky na 
podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, 
aby sa mohli využiť v rozhodovacom 
procese.

1. Hodnotenia sú rodovo citlivé, 
pričom sa v nich poskytujú údaje 
rozdelené podľa pohlavia, zahŕňajú 
osobitnú kapitolu pre každú oblasť a 
zohľadňujú počet oslovených ľudí, 
spätnú väzbu a geografické pokrytie a 
vykonávajú sa včas, aby sa mohli využiť 
v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu, najneskôr však štyri roky po 
začatí implementácie programu. 
V hodnotení v polovici trvania sa 
zohľadnia výsledky hodnotení dlhodobého 
vplyvu predchádzajúcich programov 
(Práva, rovnosť a občianstvo a Európa pre 
občanov).

2. Priebežné hodnotenie programu sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu, najneskôr však štyri roky po 
začatí implementácie programu. 
V hodnotení v polovici trvania sa 
zohľadnia výsledky hodnotení dlhodobého 
vplyvu predchádzajúcich programov 
(Práva, rovnosť a občianstvo a Európa pre 
občanov). Priebežné hodnotenie zahrnie 
posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť, aby 
sa posúdil rozsah, v akom sa programové 
ciele rodovej rovnosti dosahujú, uistilo, že 
žiadna zložka programu nemá 
neplánovaný negatívny vplyv na rodovú 
rovnosť, a navrhli odporúčania, ako sa 
budúce výzvy na návrhy a rozhodnutia o 
operačnom grante môžu rozvíjať, aby 
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aktívne presadzovali zohľadňovanie 
rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých 
určí každý členský štát v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých 
určí každý členský štát v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva s prihliadnutím 
na paritné zloženie.

Pozmeňujúci návrh 41

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. 
Finančné zdroje alokované na program 
zároveň prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 2. Členské štáty by mali aktívne 
podporovať tieto informačné činnosti.
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