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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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
(2007/2094(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanoviská Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre zamestnanosť a sociálne 
veci (A6-0000/2007),

Vykonávanie smernice o rasovej rovnoprávnosti
A. keďže výročná správa Európskeho monitorovacieho centra pre rasizmus a xenofóbiu za 

rok 2006 potvrdzuje, že diskriminácia zostáva v členských štátoch aj naďalej vážnym 
problémom;

B. keďže nedávny prieskum Eurobarometra1 poukazuje na to, že 64 % obyvateľov 25 
členských štátov, ktoré sa zúčastnili prieskumu, si myslí, že diskriminácia na základe 
etnického pôvodu je stále veľmi rozšírená;

C. keďže prijatie smernice 2000/43/ES možno považovať za významný krok k zvýšeniu 
úrovne ochrany obetí diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu a k 
zlepšeniu možností ich odškodnenia;

Dôkazné bremeno
D. keďže ustanovenie o dôkaznom bremene je kľúčovým prvkom smernice, pretože 

prispieva k účinnému vymáhaniu ochrany, ktorú poskytuje;

E. keďže judikatúra v oblasti dôkazného bremena ukazuje, že medzi členskými štátmi stále 
existujú veľké rozdiely v tom, čo žalobcovia uznávajú ako priamy dôkaz;

F. keďže účinnému uplatňovaniu zásady rovnakého zaobchádzania by napomohlo rozšírenie 
pravidiel, ktoré sa týkajú dôkazného bremena v občianskoprávnych a administratívnych 
prípadoch, na súdne ustanovenia chrániace pred viktimizáciou;

Orgány na podporu rovnakého zaobchádzania
G. keďže v takmer všetkých členských štátoch už boli zriadené orgány na podporu 

rovnakého zaobchádzania alebo ich funkcia bola pridelená existujúcim orgánom;

H. keďže orgány na podporu rovnakého zaobchádzania by mali mať k dispozícii dostatočné 
ľudské i finančné zdroje;

I. keďže orgány na podporu rovnakého zaobchádzania by mali byť schopné fungovať 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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nezávisle od vlády a mali by byť tak aj vnímané, t.j. nemali by tvoriť súčasť vlády;

J. keďže extrémne nízky počet sťažností, ktoré tieto orgány obdržali v mnohých členských 
štátoch je dôvodom na obavy, a to najmä v krajinách, kde sa očakávalo viac sťažností;

K. keďže školenie úradníkov verejnej správy o cieľoch smernice je nevyhnutné z dôvodu ich 
zodpovednosti pri jej uplatňovaní;

Rozsah pôsobnosti
L. keďže nie je vždy možné rozlíšiť medzi diskrimináciou na základe rasového alebo 

etnického pôvodu a diskrimináciou náboženskou, názorovou alebo národnostnou;

Šírenie informácií a zvyšovanie povedomia 
M. keďže nedávny prieskum Eurobarometra potvrdzuje, že povedomie o existencii 

antidiskriminačných zákonov v EÚ je pomerne nízke a že v priemere len jedna tretina 
občanov EÚ uviedla, že pozná svoje práva v prípade, že by sa stala obeťou diskriminácie 
alebo obťažovania;

N. keďže však niektoré členské štáty podnikli širokú škálu iniciatív na zvýšenie 
informovanosti a povedomia (internetové stránky, kampane, televízne spoty, inzercia v 
tlači);

O. keďže niektoré členské štáty podnikli významné iniciatívy, keď napr. zahrnuli do svojej 
vnútroštátnej legislatívy povinnosť zamestnávateľov informovať svojich zamestnancov o 
diskriminačných zákonoch;

P. keďže niektoré špecializované orgány v členských štátoch zriadili horúce linky, ktoré 
poskytujú informácie a podporu obetiam diskriminácie;

Q. keďže je však stále mnoho členských štátov, ktoré sa venovali len skromnému počtu 
aktivít na zvyšovanie informovanosti a povedomia a v niektorých krajinách neboli takéto 
kampane zaznamenané vôbec;

R. keďže najmä v kontexte Európskeho roka rovnakých príležitostí by inštitúcie EÚ ako aj 
členské štáty mali vynaložiť osobitné úsilie na informovanie občanov o ich právach;

Zber údajov
S. keďže zber údajov môže byť užitočný pri dokazovaní diskriminácie, poskytovaní 

informácií a vytváraní stratégií podporných akcií, no zároveň vzbudzuje niekoľko 
etických a právnych otázok;

Právne odškodnenie
T. keďže alternatívne postupy riešenia sporov by nemali brániť prístupu k súdom;

1. znovu zdôrazňuje význam smernice 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod;
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2. pripomína, že smernica 2000/43/ES predstavuje minimálnu normu a preto by mala slúžiť 
ako základ pre vytváranie komplexnej antidiskriminačnej politiky;

3. zdôrazňuje, že smernica sa neobmedzuje na prístup k zamestnaniu, samostatnej 
zárobkovej činnosti a k povolaniu, ale že sa takisto vzťahuje na oblasť vzdelávania, 
sociálnej ochrany a bezpečnosti, sociálnych výhod a prístupu k tovarom a službám s 
cieľom zabezpečiť rozvoj demokratických a tolerantných spoločností, ktoré umožňujú 
zapojenie sa všetkých bez ohľadu na svoj rasový alebo etnický pôvod;

4. s uspokojením konštatuje, že väčšina členských štátov podnikla kroky na vykonávanie 
smernice, vyjadruje však sklamanie, že len málo ich náležite transponovalo všetky jej 
ustanovenia;

5. poukazuje na to, že predovšetkým vykonávanie ustanovení týkajúce sa rozsahu 
pôsobnosti smernice a dôkazného bremena má stále veľké medzery;

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že členské štáty vyňali z rámca pôsobnosti smernice 
viac oblastí činnosti ako je žiaduce alebo opodstatnené;

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v pozornom monitorovaní správnosti vykonávania 
smernice a aby v nevyhnutných prípadoch bezodkladne začala konania vo veci porušenia 
povinností;

8. pripomína Komisii skutočnosť, že Parlament by uvítal dokument uvádzajúci zoznam 
výnimiek zavedených v legislatíve členských štátov, aby mohla o týchto výnimkách 
prebehnúť verejná debata;

9. pripomína, že členské štáty by mali nezávisle preskúmať vplyv vnútroštátnych lehôt a 
účinnosť ochrany pred viktimizáciou;

10. je znepokojený nízkou úrovňou povedomia občanov členských štátov o 
antidiskriminačných zákonoch;

11. zdôrazňuje, že zákony sú účinné len vtedy, keď sú si občania vedomí svojich práv a majú 
bezproblémový prístup k súdom, keďže systém ochrany zaistený touto smernicou závisí 
od iniciatívy, ktorú preberú občania;

12. pripomína, že článok 10 smernice ukladá členským štátom povinnosť medzi verejnosťou 
šíriť informácie o príslušných ustanoveniach smernice všetkými prístupnými 
prostriedkami;

13. je hlboko presvedčený, že školenie úradníkov verejnej správy o cieľoch a ustanoveniach 
smernice je nesmierne dôležité vzhľadom na zodpovednosť, ktorú úradníci majú pri 
vykonávaní smernice v celej spoločnosti, a s cieľom odstrániť všetky riziká vzniku 
inštitucionálneho rasizmu v rámci samotných vládnych orgánov; vyzýva členské štáty, 
aby do tohto školenia investovali;

14. odporúča, aby členské štáty svojim orgánom na podporu rovnakého zaobchádzania 
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zabezpečili dostatočné zdroje a náležite ich posilnili tak, aby mohli účinne vykonávať 
svoju dôležitú funkciu;

15. odporúča Komisii, aby starostlivo monitorovala nezávislé fungovanie orgánov na 
podporu rovnakého zaobchádzania , pričom sa môže odvolať na zásady, ktoré sa 
vzťahujú na štatút vnútroštátnych inštitúcií („Parížske zásady“) ako boli prijaté 
rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 48/134 z 20. decembra 1993, ktorá zahŕňa 
zásady primeraného financovania takýchto orgánov1

16. pripomína Komisii postoj Parlamentu, že členské štáty musia zabezpečiť, aby nezávislé 
orgány mali k dispozícii dostatočné finančné zdroje na to, aby mohli prinajmenšom 
garantovať bezplatné vybavenie sťažností v prípade tých, ktorí si nemôžu dovoliť 
financovať ich sami, a vyzýva Komisiu k diskusii s členskými štátmi o spôsobe 
dosiahnutia tohto cieľa;

17. odporúča, aby členské štáty čo najlepšie využili osvedčené postupy iných členských 
štátov, napr. umožnili orgánom na podporu rovnakého zaobchádzania účasť na súdnych 
konaniach ako amicus curiae;

18. odporúča, aby sa údaje o sťažnostiach a výsledky príslušných súdnych konaní, 
špecializovaných orgánov a ďalších orgánov alebo súdov viedli oddelene podľa povahy 
diskriminácie, čo by zlepšilo hodnotenie účinnosti vykonávania legislatívy, 
predovšetkým v krajinách, kde sa špecializované orgány a/alebo súdy zaoberajú všetkými 
druhmi diskriminácie;

19. zdôrazňuje, že obetiam diskriminácie by mala byť v súdnych konaniach poskytnutá 
pomoc a pripomína, že obetiam môžu byť v tejto veci skutočne nápomocné organizácie 
stanovené zákonom i tie, ktoré ním stanovené nie sú;

20. odporúča, aby členské štáty organizáciám stanoveným zákonom i tým, ktoré nie sú 
stanovené zákonom, zabezpečili dostatočné zdroje;

21. žiada Komisiu, aby starostlivo preskúmala rozličné právne otázky a parametre týkajúce 
sa zberu údajov a aby predložila návrhy na zlepšenie zaznamenávania prípadov 
diskriminácie;

22. znovu opakuje, že z politického, sociálneho a právneho hľadiska je žiaduce zrušiť 
hierarchiu ochrany proti rôznym dôvodom diskriminácie a v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie predložiť návrh na rozšírenie rozsahu smernice na všetky druhy diskriminácie;

*

* *

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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