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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer sa 51 % Európanov domnieva, že v ich 
krajinách sa na boj proti diskriminácii nevynaložilo dostatočné úsilie,

B. keďže zistenia Eurobarometra týkajúce sa chýbajúcich informačných stratégií a z toho 
vyplývajúceho nedostatku verejného povedomia o európskych a vnútroštátnych 
antidiskriminačných právnych predpisoch vyvolávajú verejné obavy,

1. víta oznámenie Komisie o uplatňovaní smernice 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický 
pôvod a ktorej zámerom je vytvoriť rámec boja proti diskriminácii založenej na rasovom 
alebo etnickom pôvode s cieľom zabezpečiť, aby sa v členských štátoch upevnila zásada 
rovnosti pred zákonom, rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania pri plnom 
dodržiavaní zásady subsidiarity a v súlade s rôznymi národnými tradíciami a postupmi; 
hoci oceňuje prehľad zavádzania smernice obsiahnutý v správe Komisie, poznamenáva, že 
by tiež bolo užitočné mať k dispozícii podrobný popis spôsobu, akým boli ustanovenia 
smernice 2000/43/ES začlenené do vnútroštátneho práva, ako sa uvádza v samotnej 
smernici; ďalej poukazuje na to, že Komisia sa zaviazala nielen zhromaždiť podrobné 
informácie, ale aj podať o nich správu Parlamentu a Rade a že Parlament vo svojom 
uznesení zo 14. júna 2006 o nediskriminácii a rovnakých príležitostiach pre všetkých –
rámcová stratégia1 naliehavo žiadal Komisiu, aby „preskúmala kvalitu a obsah zákonov 
vykonávajúcich antidiskriminačné smernice“;

2. uznáva, že diskriminácia založená na rasovom alebo etnickom pôvode a rôzne formy 
využívania migrujúcej pracovnej sily, vrátane predovšetkým ilegálnej a nenahlásenej 
pracovnej sily, maria dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti a sociálnej ochrany, 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti, hospodárskeho rastu a účinnosti a solidarity;

3. uznáva, že agenda sociálnej politiky na obdobie rokov 2005 – 2010, ktorá dopĺňa a 
upevňuje lisabonskú stratégiu, posilňuje rozmer hospodárskeho rozvoja Spoločenstva a 
podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých, pričom pomáha vytvárať spoločnosť 
ponúkajúcu väčšie možnosti sociálnej integrácie;

4. zdôrazňuje, že všetkým dôvodom diskriminácie, vrátane diskriminácie na základe štátnej 
príslušnosti, by sa mala priznať rovnaká váha; 

5. so zvláštnym odkazom na zamestnanosť požaduje, aby sa venovala pozornosť určitým 
osobitným oblastiam zamestnania, ako je zamestnanie v akomkoľvek členskom štáte 
poskytujúcom starostlivosť a pomoc rodinám a v domácnostiach, ktoré podlieha slabej 
regulácii a ochrane, a práca v zdravotníckych službách, kde tiež vznikajú problémy v 
súvislosti s vnútroštátnymi právnymi predpismi o prístupe k zamestnaniu vo verejnom 

  
1  Prijaté texty, P6_TA(2006)0261.
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sektore; 

6. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby v prípade, že tak ešte neurobili, poskytli 
Komisii potrebné informácie týkajúce sa spôsobov a prostriedkov použitých v boji proti 
diskriminácii založenej na rasovom alebo etnickom pôvode a o dosiahnutých výsledkoch; 

7. nabáda Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie úplného a riadneho 
vykonávania smernice; podporuje a nabáda Komisiu, aby podľa článku 226 Zmluvy o ES 
začala konanie o porušení právnych predpisov voči členským štátom, ktorých vnútroštátne 
vykonávacie opatrenia nie sú v súlade so smernicou 2000/43/ES, najmä pokiaľ ide o 
právomoci a požiadavku nezávislosti orgánov poverených podporovaním rovnakého 
zaobchádzania, ako je stanovené v článku 13 tejto smernice, a aby plne informovala 
európskych občanov o aktuálnom stave;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu a Rade osobitný akčný plán týkajúci sa 
mechanizmov a metód sledovania a popisu vplyvu vnútroštátnych vykonávacích opatrení; 
zdôrazňuje význam vytvárania mechanizmov na zhromažďovanie údajov o diskriminácii, 
predovšetkým pokiaľ ide o pracovné vzťahy, so zameraním na ilegálnu, nenahlásenú, 
slabo platenú a nepoistenú pracovnú silu, v súlade s právnymi predpismi o ochrane 
údajov, ako užitočného nástroja na identifikáciu, monitorovanie a revíziu politík a 
postupov na boj proti diskriminácii pri súčasnom rešpektovaní vnútroštátnych 
integračných modelov; vyzýva Komisiu, aby stanovila všeobecné normy pre údaje v 
záujme toho, aby sa prenášané informácie mohli účinne porovnávať; požaduje, aby sa 
zdôraznil význam skúmania nielen obsahu vykonávacích právnych predpisov, ale aj ich 
účinnosti;

9. uznáva, že služby všeobecného záujmu môžu zohrávať významnú úlohu v boji proti 
diskriminácii a vylúčení na základe rasového alebo etnického pôvodu; naliehavo preto 
žiada členské štáty, aby zabezpečili to, že poskytovatelia služieb verejného záujmu budú 
pri súčasnom dodržiavaní právnych predpisov na ochranu údajov a občianskych slobôd 
využívať etnické monitorovanie s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a začlenenie, 
a aby tak zdôraznili kľúčovú úlohu poskytovateľov služieb verejného záujmu v tejto 
oblasti; zdôrazňuje, že poskytovatelia služieb verejného záujmu by mohli slúžiť ako 
príklady orgánov uplatňujúcich osvedčené postupy pri rovnakom zaobchádzaní s 
rasovými a etnickými menšinami ako zamestnávatelia i poskytovatelia služieb; 

10. požaduje predovšetkým prísnu kontrolu uplatňovania pravidla čiastočného obrátenia 
dôkazného bremena, ktoré je účinné najmä v prípade sporov súvisiacich so zamestnaním;

11. nabáda Komisiu, aby preskúmala vnútroštátne ustanovenia, ktoré presahujú požiadavky 
Spoločenstva, a porovnala výhody a nevýhody navrhnutých vnútroštátnych opatrení a aby 
tiež spolupracovala pri navrhovaní možných riešení zameraných na zlepšenie situácie 
obetí diskriminácie;

12. upozorňuje, že zákaz diskriminačného zaobchádzania nesmie byť na úkor pokračovania 
alebo zavádzania opatrení na predchádzanie alebo vyrovnávanie nevýhodnej situácie osôb 
určitého rasového alebo etnického pôvodu, pokiaľ hlavným cieľom týchto opatrení je 
uspokojovanie ich zvláštnych potrieb; vyzýva Komisiu, aby sa viac zamerala na otázku 
pozitívnych krokov s cieľom lepšie vymedziť svoju pozíciu v tejto koncepcii;



AD\666323SK.doc 5/8 PE 386.284v04-00

SK

13. podporuje opatrenia presadzované Európskym sociálnym fondom (ako napr. iniciatívu 
EQUAL) a program PROGRESS na obdobie rokov 2007 – 2013, ktoré sú, okrem iného, 
zamerané na zlepšenie sociálnej integrácie zdravotne postihnutých osôb a na podporu boja 
proti diskriminácii; vyzýva členské štáty a inštitúcie Spoločenstva, aby zo všetkých síl 
podporovali strategické ciele, ktoré účinnejšie reagujú na obavy občanov všetkých 
vekových kategórií a aby vyčlenili primerané finančné prostriedky na posilnenie solidarity 
v rámci Európskej únie a za jej hranicami, najmä pri prehodnocovaní štruktúry výdavkov 
Spoločenstva v rokoch  2008 – 2009;

14. víta záujem Spoločenstva o otázku viacnásobnej diskriminácie vrátane začatia štúdie o 
tejto problematike; vyzýva Komisiu, aby prijala široký pojem viacnásobnej diskriminácie, 
schopný zohľadniť možnosť existencie rizika diskriminácie jednotlivcov z viacerých 
dôvodov naraz;

15. vyzýva zamestnávateľov, aby sa zvýšenou mierou podieľali na presadzovaní, podporovaní 
a posilňovaní procesu nediskriminácie na pracovisku; zdôrazňuje význam pozitívneho 
zapojenia zamestnávateľov a pozitívne účinky politiky rozmanitosti na pracovisku; víta 
zavŕšenie rokovaní európskych sociálnych partnerov o rámcovej dohode v otázke 
obťažovania a násilia na pracovisku a uplatňovanie existujúcich právnych predpisov v 
tejto oblasti ako príklad presadzovania dôstojných pracovných podmienok v Európe; 
vyzýva Komisiu, aby kontrolovala, či sa takáto dohoda skutočne dodržiava a uplatňuje; 
naliehavo žiada zamestnávateľov, aby v súlade so zásadou podnikovej sociálnej 
zodpovednosti podporovali rovnosť a bojovali proti rasovej a etnickej diskriminácii a 
vylúčeniu s ohľadom na vzdelávanie a odbornú prípravu pracovníkov;

16. zdôrazňuje význam spolupráce medzi rôznymi úrovňami vlády – miestnou, národnou a 
európskou – v boji proti diskriminácii; 

17. víta narastajúce povedomie o rozmanitosti a uplatňovanie riadenia rozmanitosti ako 
osvedčených obchodných postupov; poukazuje na obchodný prínos riadenia rozmanitosti; 
uznáva, že rozmanitosť môže predstavovať výzvu z hľadiska riadenia a prijímania 
zamestnancov; naliehavo žiada združenia malých a stredných podnikov, aby svojim 
členom pomáhali v tejto oblasti tak, aby malé a stredné podniky mohli mať úžitok z 
pridanej hodnoty rozmanitej pracovnej sily;

18. pripomína svoje uznesenie z 13. marca 2007 o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové 
partnerstvo1, s jeho dôrazom na boj proti diskriminácii ako súčasť tejto zodpovednosti; 
opakuje svoju žiadosť, aby Komisia podporovala rozširovanie osvedčených postupov 
vyplývajúcich z dobrovoľných iniciatív zameraných na podnikovú sociálnu 
zodpovednosť, pričom vyzýva Komisiu, aby rovnaké zaobchádzanie a podporovanie 
rozmanitosti zahrnula do zoznamu kritérií, ktorých dodržiavanie by sa od podnikov 
vyžadovalo; 

19. nabáda Komisiu, aby uľahčila výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v 
oblasti opatrení na boj proti diskriminácii na pracovnom trhu, vrátane kurzov odbornej 
prípravy, a s ohľadom na anonymitu žiadostí o zamestnanie;

  
1  Prijaté texty, P6_TA(2007)0062.
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20. zdôrazňuje znepokojenie európskych odborov nad tým, že členské štáty pripisujú pri 
dialógu o diskriminácii prioritu skôr mimovládnym organizáciám než sociálnym 
partnerom; trvá na tom, že sociálni partneri zohrávajú zásadnú úlohu pri podporovaní 
rovnakého zaobchádzania v rámci podnikov, pri uplatňovaní zásady podnikovej sociálnej 
zodpovednosti a pri pomoci poskytovanej pracovníkom, ktorí sú obeťami diskriminácie;  

21. oceňuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 771/2006/ES zo 17. mája 2006 o 
ustanovení Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) – na ceste k 
spravodlivej spoločnosti1; upriamuje však pozornosť na potrebu spojiť rok 2007 s rokom 
2008, ktorý je Európskym rokom dialógu medzi kultúrami; víta iniciatívy podniknuté v 
spojitosti s Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých a úsilie vynaložené na 
oslavu rozdielov zároveň s bojom proti diskriminácii; poukazuje na význam práv, ktoré 
existujú na základe súčasných právnych predpisov; naliehavo žiada členské štáty, aby v 
roku rovnakých príležitostí pre všetkých prijali opatrenia na zvýšenie povedomia občanov 
o ich zákonných právach; poznamenáva, že ľudia si konečne začínajú viac uvedomovať, 
že prístupné spoločnosti, inými slovami spoločnosti čeliace výzvam a príležitostiam, ktoré 
ponúka rozmanitosť, majú najlepšie konkurenčné postavenie; 

22. domnieva sa, že súdržnosť a dopĺňanie sa s inými opatreniami Spoločenstva je 
nevyhnutné, najmä pokiaľ ide o politiky určené na boj proti diskriminácii a sociálnemu 
vylúčeniu a na dosiahnutie zlepšenia v súvislosti so základnými právami, vzdelávaním, 
odbornou prípravou, dialógom medzi kultúrami a otázkami týkajúcimi sa mladých ľudí, 
štátnej príslušnosti, migrácie, azylu a rodovej rovnosti a vyzýva Komisiu, aby posilnila 
koordináciu medzi vyššie uvedenými programami;  

23. v rámci európskej stratégie zamestnanosti vyzýva členské štáty, aby vo svojich 
vnútroštátnych akčných plánoch stanovili širšie opatrenia a metódy s cieľom uľahčiť 
integráciu všetkých menšín, no najmä rasových a etnických, do svojich pracovných trhov;  
s cieľom vytvoriť konzistentnejší prístup k takejto integrácii vyzýva Komisiu, aby 
v budúcich usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov zohľadnila hlavné 
odporúčania o politikách zavádzaných v tejto oblasti, ktoré do konca roku 2007 predloží 
poradná skupina na vysokej úrovni pre sociálnu integráciu etnických menšín a ich plné 
zapojenie do pracovného trhu, ktorá bola vytvorená na základe rozhodnutia Komisie 
2006/33/ES2;

24. domnieva sa, že zapojenie bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod musí byť rozšírené 
na oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, vrátane práva na štúdium a udržiavanie 
kvalifikácie v jazyku krajiny pôvodu; 

25. domnieva sa, že rómska komunita potrebuje spolu s ostatnými uznanými etnickými 
komunitami zvláštnu sociálnu ochranu, najmä po rozšírení, pretože problémy 
vykorisťovania, diskriminácie a vylúčenia sa stali naliehavejšími; 

26. uznáva ťažkosti, ktorým čelia prisťahovalci, ktorí nedávno prišli do Európskej únie, najmä 
ženy trpiace dvojitou formou diskriminácie, a to na základe ich pohlavia a etnického 
pôvodu; vyzýva členské štáty, aby navýšili zdroje a zintenzívnili sociálne služby v záujme 

  
1  Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 21, 25.1.2006, s. 20.
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hladkej integrácie migrantov a aby zároveň migrantov informovali o ich právach a 
povinnostiach v súlade so zásadami a právnymi predpismi uplatniteľnými v členských 
štátoch;

27. poznamenáva, že je nevyhnutné prijať integrovaný prístup k zákazu diskriminácie na 
základe rasového alebo etnického pôvodu, ktorý zohľadní úzke prepojenie medzi uznaním 
a ochranou práv menšín v rámci členských štátov na jednej strane a opatreniami na boj 
proti xenofóbii na strane druhej; potreba integrovaného prístupu sa rozširuje na súvisiacu 
oblasť prisťahovalectva, s osobitným dôrazom na akčný plán zákonného prisťahovalectva, 
boja proti nezákonnému prisťahovalectvu, budúcnosti európskej migračnej siete a pravidlá 
opätovného zjednocovania rodín a vstupu do členských štátov; takáto koordinácia by 
umožnila zlepšiť informovanosť a povedomie o právnych predpisoch, ale aj objasniť a 
zjednodušiť právny rámec, a tak predísť zvyšovaniu počtu prekrývajúcich sa pravidiel, 
ktoré majú obzvlášť škodlivý vplyv na zamestnanosť;

28. žiada, aby mimovládne organizácie chránili práva obetí obchodovania s ľuďmi a aby hrali 
väčšiu úlohu pri uľahčovaní udeľovania povolení k pobytu; vyzýva členské štáty, aby 
presadili pravidlá potrebné na zvýšenie počtu vládnych orgánov podporujúcich obete 
vykorisťovania a podľa potreby rozšírili siete zdravotnej starostlivosti a psychologickej 
podpory; požaduje tiež zavedenie inšpekcií práce s cieľom odstrániť všetky formy 
vykorisťovania a nútenej práce;

29. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili všetkým pracovníkom, vrátane tých, ktorí čakajú na 
legalizáciu svojho postavenia, prístup k súdom pre pracovné spory a orgánom 
zodpovedným za zabezpečovanie rovnakého zaobchádzania, aby bránili svoje práva v 
spojitosti s akoukoľvek prácou, ktorú vykonávajú, vrátane práce počas období, keď 
nemali povolenie na pobyt; vyzýva členské štáty, aby podľa potreby zaviedli právne 
požiadavky na zabezpečenie prístupu migrujúcich pracovníkov, ktorých postavenie ešte 
nebolo legalizované, k príslušným súdnym orgánom a aby zabezpečili, že všetkým 
pracovníkom bude poskytnutá primeraná pomoc pred súdnym konaním, počas neho a po 
ňom.

30. vyzýva Komisiu, aby zvážila, či by mala preskúmať uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania v oblasti sociálneho zabezpečenia, najmä v prípade pracovníkov, ktorí 
majú bydlisko alebo pracujú v členskom štáte len určitý obmedzený čas;

31. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne prijala opatrenia na podporu európskych právnych 
predpisov zakazujúcich všetky druhy diskriminácie, vrátane diskriminácie založenej na 
náboženskom alebo inom presvedčení, zdravotnom postihnutí, veku alebo sexuálnej 
orientácii, a zabezpečila, aby sa primerane zohľadnili ustanovenia nového Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím;  

32. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali existenciu viacerých foriem diskriminácie a 
zabezpečili, že sa táto skutočnosť odrazí v budúcich politikách a programoch.
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