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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v souladu s nedávným průzkumem Eurobarometru se 51 % 
Evropanů domnívá, že nebylo vynaloženo dostatečné úsilí na boj s diskriminací v jejich 
zemích;

B. vzhledem k tomu, že závěry Eurobarometru ohledně chybějících informačních strategií a 
výsledného nedostatečného veřejného povědomí o evropské a vnitrostátní 
protidiskriminační právní úpravě vzbuzují veřejné obavy;

1.   vítá sdělení Komise o provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se 
zavádí zásada o rovném zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický 
původ, jejímž záměrem je stanovit rámec pro potírání diskriminace založené na rase nebo 
etnickém původu s cílem upevnit v členských státech zásadu rovnosti před zákonem, 
zásadu rovných příležitostí a zásadu rovného zacházení při plném respektování zásady 
subsidiarity a v souladu s příslušnými tradicemi a postupy v jednotlivých státech; ačkoliv 
oceňuje přehled provádění směrnice obsažený ve zprávě Komise, připomíná, že by rovněž 
bylo užitečné mít k dispozici podrobný popis způsobu, jakým byla ustanovení směrnice 
2000/43/ES včleněna do vnitrostátního práva, jak je uvedeno ve směrnici samotné; dále 
připomíná, že Komise nejen že shromáždila podrobné informace, ale že o nich podala 
zprávu Parlamentu a Radě a že Parlament ve svém usnesení ze dne 14. června 2006 o 
„Rámcová strategie pro zákaz diskriminace a pro rovné příležitosti pro všechny “1, 
požádal Komisi, aby „neprodleně přezkoumala kvalitu a obsah zákonů, které provádějí 
antidiskriminační směrnice“;

2. uznává, že diskriminace založená na rase nebo etnickém původu a různých formách 
vykořisťování migrujících pracovníků, včetně především ilegálních a nenahlášených, 
podlamují dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, hospodářské a 
sociální soudržnosti, hospodářského růstu a účinnosti a solidarity;

3. uznává, že agenda sociální politiky pro období 2005–2010, která doplňuje a upevňuje 
Lisabonskou strategii, je oporou  rozměru hospodářského rozvoje Společenství 
a podporuje rovnost příležitostí pro všechny, a pomáhá tak vytvořit společnost, která 
nabízí větší možnosti pro sociální integraci;

4. zdůrazňuje, že by měla být všem důvodům diskriminace přiznána stejná váha, včetně 
diskriminace na základě národnosti;

5. se zvláštním odkazem na zaměstnanost vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost 
určitým specifickým oblastem zaměstnání, jako je zaměstnání v jakémkoli členském státě 
v oblasti poskytování péče a asistence rodinám a v domovech, na které se vztahuje slabá 
regulace a ochrana, a práce ve zdravotních službách, kde rovněž narůstají problémy v 
souvislosti s vnitrostátními právními předpisy o přístupu k zaměstnání ve veřejném 

  
1 Texty přijaté, P6_TA (2006)0261.
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sektoru;

6. vyzývá členské státy a sociální partnery, kteří tak dosud neučinili, aby poskytli Komisi 
nezbytné informace o způsobech a prostředcích použitých v boji s diskriminací na základě 
rasy nebo etnického původu a o výsledcích, kterých bylo v důsledku toho dosaženo;

7. vyzývá Komisi, aby provedla opatření nezbytná k zajištění úplného a řádného provedení 
směrnice; podporuje a vyzývá Komisi k tomu, aby zahájila řízení pro nesplnění povinnosti 
podle článku 226 Smlouvy o ES proti těm členským státům, jejichž vnitrostátní prováděcí 
opatření nejsou v souladu se směrnicí 2000/43/ES, zejména pokud jde o pravomoci a 
požadavek nezávislosti subjektů pověřených podporou rovného zacházení, jak je 
stanoveno v článku 13 této směrnice a aby všestranně informovala evropské občany o 
aktuálním stavu;

8. žádá Komisi, aby předložila Parlamentu a Radě specifický akční plán týkající se 
mechanismů a metod sledování a popisu dopadu prováděcích opatření na úrovni 
jednotlivých států; zdůrazňuje, že je důležité vytvořit mechanismy, pokud jde 
o shromažďování údajů o diskriminaci, které se týkají zejména pracovních vztahů, se 
zaměřením na ilegální, nenahlášené, špatně placené a nepojištěné pracovníky – v souladu 
s právními předpisy o ochraně údajů – jakožto účinný nástroj k identifikaci, kontrole a 
přezkumu politik a postupů souvisejících s potíráním diskriminace; vyzývá Komisi, aby 
stanovila obecné standardy pro údaje, aby přenášené informace mohly být účinně 
porovnávány; klade důraz na přezkum nejen obsahu prováděcích právních předpisů, ale 
také jejich efektivity;

9. uznává, že služby obecného zájmu (SOZ) mohou hrát důležitou úlohu v boji proti 
diskriminaci a vyloučení, založených na rase nebo etnickém původu; proto vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že poskytovatelé SOZ používají, za současného dodržování 
právní úpravy o ochraně údajů a občanských svobod, etnické sledování za účelem 
zajištění rovného zacházení a začlenění, a aby tak zdůraznily klíčovou úlohu 
poskytovatelů SOZ v této oblasti; zdůrazňuje, že poskytovatelé SOZ by mohli sloužit jako 
příklady subjektů uplatňujících osvědčené postupy v rovném zacházení s rasovými a 
etnickými menšinami jako zaměstnavatelé i poskytovatelé služeb;

10. vyzývá zejména k přísné kontrole provádění pravidla částečného obrácení důkazního 
břemene, které je zvláště účinné v případě sporů souvisejících se zaměstnáním;

11. doporučuje Komisi, aby přezkoumala vnitrostátní ustanovení, která jdou nad rámec 
požadavků stanovených Společenstvím, aby vyhodnotila výhody a nevýhody navržených 
vnitrostátních opatření a také aby spolupracovala při navrhování možných řešení s cílem 
zlepšit situaci obětí diskriminace;

12. zdůrazňuje, že zákaz diskriminačního zacházení nesmí být na újmu pokračování nebo 
zavádění opatření k předcházení nebo vyrovnávání nevýhodné situace osob určité rasy 
nebo etnického původu, pokud hlavním cílem takových opatření je uspokojování 
zvláštních potřeb těchto osob; vyzývá Komisi, aby se více zaměřila na otázku pozitivních 
kroků a mohla tak lépe stanovit svou pozici v této koncepci;

13. domnívá se, že iniciativy podporované Evropským sociálním fondem (jako např. 
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iniciativa EQUAL) a programem PROGRESS na období 2007–2013, jejichž cílem je mj. 
zlepšit sociální integraci osob se zdravotním postižením a rovněž podporovat potírání 
diskriminace; vyzývá členské státy a rovněž orgány Společenství, aby usilovaly 
o prosazování strategických cílů, jež by lépe reagovaly na obavy občanů všech věkových 
kategorií, a aby vyčlenily odpovídající výši finančních prostředků na posílení solidarity 
v rámci Evropské unie i za jejími hranicemi, zejména když zváží povahy výdajů 
Společenství v letech 2008–2009;

14. vítá zájem Komise o otázku několikanásobné diskriminace, včetně zahájení studie na toto 
téma; vyzývá Komisi, aby přijala široké pojetí několikanásobné diskriminace, schopné 
zohlednit možnost současné existence rizika diskriminace jedince z několika důvodů 
najednou;

15. vyzývá zaměstnavatele, aby se ve větší míře zapojili do prosazování, podpory a posílení 
procesu nediskriminace v zaměstnání; zdůrazňuje důležitost pozitivního zapojení 
zaměstnavatelů a pozitivní účinky politiky rozmanitosti na pracovišti; příznivě hodnotí 
závěr jednání evropských sociálních partnerů o rámcové dohodě ve věci obtěžování a 
násilí na pracovišti a provádění stávající právní úpravy v této oblasti, jako jeden z příkladů 
jak podporovat vytvoření důstojných pracovních podmínek v Evropě; vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala, zda je taková dohoda skutečně dodržována a uplatňována;
naléhá na zaměstnavatele, aby v souladu se zásadou sociální odpovědnosti podniků 
podporovali rovnost a bojovali proti rasové a etnické diskriminaci a vyloučení s ohledem 
na vzdělávání a přípravu pracovníků; 

16. zdůrazňuje důležitost spolupráce v boji proti diskriminaci mezi vládami na různých 
úrovních – místní, vnitrostátní a evropské;

17. vítá rostoucí povědomí o rozmanitosti a provádění řízení rozmanitosti jakožto 
osvědčených obchodních postupů; poukazuje na obchodní prospěch řízení rozmanitosti; 
uznává, že rozmanitost může představovat výzvu pro řízení a nábor; naléhá na sdružení 
malých a středních podniků, aby asistovala svým členům v této oblasti tak, aby malé a 
střední podniky mohly mít prospěch z přidané hodnoty různorodé pracovní síly;

18. připomíná své usnesení ze dne 13. března 2007 o „sociální odpovědnosti podniků: nové 
partnerství“1, které klade důraz na boj proti diskriminaci jako na součást této 
odpovědnosti; opakuje svou žádost Komisi, aby podpořila rozšiřování osvědčených 
postupů vycházejících z dobrovolných iniciativ spojených se sociální odpovědností, 
zároveň vyzývá Komisi, aby zahrnula rovné zacházení a podporu rozmanitosti na seznam 
kritérií, jejichž dodržování by bylo vyžadováno od podniků;

19. vyzývá Komisi, aby usnadnila výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy 
v oblasti boje proti diskriminaci na pracovním trhu, včetně přípravných kurzů a s ohledem 
na anonymitu žádostí o zaměstnání;

20. zdůrazňuje obavu pociťovanou evropskými odbory, pokud jde o skutečnost, že členské 
státy v dialogu o diskriminaci upřednostňují nevládní organizace před sociálními partnery; 
trvá na zásadní úloze, kterou hrají sociální partneři v podpoře rovného zacházení v rámci 

  
1 Texty přijaté, P6_TA(2007)0062.
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podniků, v provádění zásady sociální odpovědnosti podniků a v pomoci poskytované 
pracovníkům, kteří jsou oběťmi diskriminace;

21. oceňuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 771/2006/ES ze dne 17. května 
2006 o vyhlášení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – Směrem 
ke spravedlivé společnosti1; upozorňuje však na to, že je zapotřebí propojit rok 2007 
s rokem 2008, který bude Evropským rokem mezikulturního dialogu; vítá iniciativy 
podniknuté v souvislosti s Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny a úsilí 
vynaložené na oslavu rozdílů a zároveň na boj proti diskriminaci; poukazuje na důležitost 
práv, která existují podle platného zákona; naléhá na členské státy, aby v Roce rovných 
příležitostí pro všechny přijaly opatření ke zvýšení povědomí mezi občany o jejich 
zákonných právech; připomíná, že si lidé konečně více uvědomují, že otevřené 
společnosti, jinými slovy společnosti, které čelí výzvám a příležitostem nabízeným 
rozmanitostí, jsou v nejvíce konkurenceschopném postavení;

22. považuje soudržnost a komplementaritu s jinými opatřeními Společenství za nezbytné, 
zejména pokud jde o politiky určené pro boj proti diskriminaci a sociálnímu vyloučení 
a pro dosažení zlepšení, pokud jde o základní práva, vzdělání, přípravu, mezikulturní 
dialog a otázky týkající se mladých lidí, národnosti, migrace, azylu a rovnosti pohlaví, 
a vyzývá Komisi, aby posílila koordinaci mezi výše uvedenými programy;

23. v rámci strategie zaměstnanosti EU vyzývá členské státy, aby ve svých národních akčních 
plánech stanovily opatření a metody širšího rázu, jež by usnadňovaly integraci všech 
menšin na svých trzích práce, zejména rasových nebo etnických; s cílem stanovit 
jednotnější přístup ve věci výše zmíněné integrace vyzývá Komisi, aby v příštích 
pokynech týkajících se politik členských států v oblasti zaměstnanosti zohlednila základní 
doporučení ohledně politik zaváděných na této oblasti, jež do konce roku 2007 předloží 
poradní skupina na vysoké úrovni pro sociální integraci etnických menšin a jejich plné 
začlenění do pracovního trhu zřízená na základě rozhodnutí Komise 2006/33/ES2;

24. domnívá se, že účast musí být nezávisle na rase nebo etnickém původu rozšířena 
na oblasti, jako je vzdělání a odborné vzdělávání, včetně práva na studium a udržování 
odbornosti v jazyce země původu;

25. domnívá se, že romská komunita potřebuje společně s ostatními uznanými etnickými 
komunitami zvláštní sociální ochranu, zejména po rozšíření, neboť problémy 
vykořisťování, diskriminace a vyčlenění se staly naléhavějšími;

26. uznává těžkosti, jimž čelí přistěhovalci, kteří přišli v nedávné době do Evropské unie, 
zejména ženy, které trpí dvojí formou diskriminace, a to na základě jejich pohlaví a 
etnického původu; vyzývá členské státy, aby navýšily zdroje a sociální služby pro hladkou 
integraci přistěhovalců a informovaly je o jejich právech a povinnostech v souladu se 
zásadami a právními předpisy platnými v členských státech;

27. připomíná, že je nezbytné přijmout jednak integrovaný přístup k zákazu diskriminace 
na základě rasy nebo etnického původu, který zohlední úzký vztah mezi uznáním 

  
1 Úř. věst L 146, 31.5.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 21, 25.1.2006, s. 20.
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a ochranou práv menšin v rámci členských států, a jednak opatření pro boj proti xenofobii; 
potřeba integrovaného přístupu je rozšířena na související oblast imigrace se zvláštním 
důrazem na akční plán pro zákonné přistěhovalectví, boj proti nezákonnému 
přistěhovalectví, budoucnost evropské migrační sítě a pravidla uplatňovaná na 
sjednocování rodiny a na vstup do členských států; taková koordinace by umožnila zlepšit 
informovanost a povědomí o právních předpisech, ale také vyjasnit a zjednodušit právní 
rámec, a vyhnout se tak narůstajícímu počtu překrývajících se předpisů, která mají 
obzvláště škodlivý dopad na zaměstnanost;

28. žádá, aby nevládní organizace přijaly opatření na obranu práv obětí obchodování s lidmi a 
aby hrály větší roli při usnadňování udělování povolení k pobytu; vyzývá členské státy, 
aby prosadily potřebné předpisy s cílem zvýšit počet vládních orgánů, jež poskytují 
podporu obětem vykořisťování, a rozšířit síť lékařské péče a podle potřeby podpůrné 
psychologické sítě; vyzývá také k zavedení pracovních inspekcí zaměřených na vymýcení 
všech forem vykořisťování a nucené práce;

29. vyzývá členské státy, aby zajistily všem pracovníkům, včetně těch, kteří čekají 
na legalizaci svého postavení, přístup k soudům řešícím pracovněprávní spory a orgánům 
odpovědným za zajištění rovného zacházení s cílem umožnit pracovníkům bránit svá 
práva v souvislosti s jakoukoli vykonávanou prací, včetně jakékoli práce vykonávané v 
průběhu období, na které se nevztahuje povolení k pobytu; vyzývá členské státy, aby 
zavedly zákonné požadavky, bude-li to nutné, na zajištění přístupu migrujících 
pracovníků, jejichž postavení dosud nebylo legalizováno, k příslušným soudním orgánům; 
a aby zajistily, že všem pracovníkům bude poskytnuta přiměřená asistence v průběhu 
soudního řízení, před řízením a po něm;

30. vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by měla dohlížet na provádění zásady rovného zacházení 
v oblasti sociálního zabezpečení, zejména v případě pracovníků, kteří sídlí nebo pracují v 
členském státě pouze po omezenou dobu;

31. vyzývá Komisi, aby okamžitě podnikla kroky na podporu evropských právních předpisů 
zakazujících diskriminaci všeho druhu, včetně diskriminace založené na náboženském 
nebo jiném přesvědčení, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci, a zajistila 
tak, že jsou řádně zohledňována ustanovení nové Úmluvy OSN o právech zdravotně 
postižených osob;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly existenci různých forem diskriminace, 
a zajistily, že se tato skutečnost odrazí v budoucích politikách a programech.
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Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan 
Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, 
Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier 
Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, 
Jean Spautz, Gabriele Stauner

Náhradník(ci) přítomný(í) 
při závěrečném hlasování

Françoise Castex, Donata Gottardi, Richard Howitt, Jamila Madeira, 
Mario Mantovani, Agnes Schierhuber, Patrizia Toia

Náhradník(ci)  (čl. 178 odst. 2) 
přítomný(í)  při závěrečném hlasování

---

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici 
jen v jednom jazyce)

---


