
PA\904708CS.doc PE491.177v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2011/0344(COD)

13. 6. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2014 až 
2020 zavádí program Práva a občanství 
(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))

Navrhovatelka: Jean Lambert(*)

Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu



PE491.177v01-00 2/14 PA\904708CS.doc

CS

PA_Legam



PA\904708CS.doc 3/14 PE491.177v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti
Program Práva a občanství vznikl na základě racionalizace a zjednodušení nástrojů 
financování. Je následovníkem tří současných programů: Daphne III, PROGRESS (činnost 
týkající se rovnosti žen a mužů a boje proti diskriminaci) a Základní práva a občanství. Nový 
program se zaměřuje na podporu práv vyplývajících z evropského občanství, zásad zákazu 
diskriminace a rovnosti mezi ženami a muži, práv dítěte, ochrany údajů a spotřebitelských
a obchodních otázek. Správa fondu nyní přechází na GŘ pro spravedlnost a je třeba doufat, 
že zkušenosti a odborné znalosti získané během správy v rámci GŘ EMPL nepřijdou vniveč. 

Metodika
V Evropském parlamentu je příslušným výborem Výbor pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci (LIBE). Vzhledem k předchozímu fungování různých finančních nástrojů
v novém fondu sdílejí výbory pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a pro práva žen
a rovnost pohlaví (FEMM) odpovědnost v některých oblastech a v několika málo oblastech 
nese hlavní odpovědnost výbor FEMM. Kvůli této sdílené odpovědnosti se program stává 
složitějším, proto se hlavní zpravodaj a zpravodajové stanovisek v přidružených výborech 
dohodli, že pokud možno předloží společné pozměňovací návrhy v oblastech, kde může být 
odpovědnost sdílená. To také znamená, že výbor EMPL nemůže předložit pozměňovací 
návrhy k těm bodům odůvodnění a článkům z těch oblastí, kde byla odpovědnost svěřena 
jinému výboru. Pozměňovací návrhy, které se týkají spíše aktů v přenesené pravomoci, než 
prováděcích aktů, bude předkládat výbor LIBE a nebudou tedy v tomto stanovisku.

Hlavní body
a) Pozměňovací návrhy společné s výborem LIBE

 Oblast působnosti. Záměrem je dát pojmu občanství širší význam aktivního účastníka 
společnosti, ne pouze hodnoty vázané k příslušnosti státu. Pokud tak neučiníme, 
vystavujeme se riziku, že při některých činnostech financovaných z tohoto programu 
budou náhodně vynecháváni například někteří pracovníci z činností, které mají naopak 
podporovat zapojení. Proto je nezbytná změna bodu odůvodnění 5 a změna čl. 4 
odst. 1 písm. a). 

 Financování. Dokud se nezveřejní žádné upravené částky, zúčastněné strany jasně 
požadují, aby pro tento program byla zachována, případně navýšena úroveň 
financování. Ve stanovisku EHSV se uvádí, že výbor „je znepokojen nárůstem 
„extremistických tendencí“, které by mohly poškodit výkon základních lidských práv; 
je proto důležité, aby byly k dispozici prostředky pro skupiny, které se věnují 
zlepšování této situace“. Význam dalších oblastí, které se tohoto nástroje týkají (např. 
práva dítěte a ochrana údajů), pravděpodobně v následujících letech vzroste. Tato 
otázka se řeší v nově navrženém bodě odůvodnění 12a. 

 Přidělení finančních prostředků. Považovalo se za důležité, aby finanční prostředky 
pokrývaly všechny části programu s cílem zajistit, aby roční programy 
neznevýhodnily určitý prvek či území (nové body odůvodnění 13c a 13d). Význam 
příslušných sítí a potřeba přístupu k menším, ale důležitým projektům jsou rovněž 
uznány v bodech odůvodnění 13a, 13b a 13c.

 Práva spotřebitelů.Tento nástroj není považován za nejvhodnější k pokrytí této 
otázky, jíž by více vyhovoval spotřebitelský program, který se řešil ve Výboru pro 
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vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Váš navrhovatel však předložil prozatímní 
pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 1 písm. e) o volném pohybu pro případ, že se přesun 
ukáže jako nemožný.

b) Body týkající se pouze výboru EMPL 
 Pracoviště je důležitým prostorem k řešení otázek rovnosti příležitostí a zacházení

a pro boj proti diskriminaci. Sociální partneři musí sehrát důležitou úlohu.Tyto prvky 
jsou obsaženy v pozměňovacím návrhu, který předložil Váš navrhovatel k čl. 5 odst. 1 
písm. c) a čl. 5 odst. 2 písm. b), což je oblast naší výlučné pravomoci.

 Ochrana údajů je také oblastí, jejíž význam pro otázky spadající do kompetence 
našeho výboru narůstá, proto se předkládá změna čl. 4 odst. 1 písm. c).

 Dobrovolnictví je pro výbor EMPL velmi důležitým prvkem, Váš navrhovatel 
zmiňuje tuto skupinu v bodu odůvodnění 3 a čl. 5 odst. 2 písm. b).

 Meziregionální a přeshraniční spolupráce. V čl. 5 odst. 2 písm. d) jsme použili
referenční údaje od výboru EMPL o programu EPSCI týkající se meziregionálních
a přeshraničních středisek pro sledování. Navrhovatel rovněž použil křížový odkaz 
na program EPSCI v čl. 10 odst.1 a bodu odůvodnění 18 jako příklad, kde je možné 
najít synergii. Otázka synergie v oblasti zaměstnanosti a sociálních otázek je rovněž 
zohledněna v novém bodě odůvodnění 9a a pozměňovacím návrhu k bodu odůvodnění 
10.

Cílem tohoto nového programu je vycházet z pokroku, jehož dosáhli jeho předchůdci. Měl 
by se stát silným nástrojem v boji proti diskriminaci a na podporu rovnosti mezi ženami
a muži. Občanská společnost ukázala velký zájem o podporu takového sociálního začlenění, 
ale potřebuje další prostředky pro realizaci tohoto cíle. Váš navrhovatel doufá, že výbor 
EMPL jednoznačně tento směr podpoří.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se na období 2014 až 2020 
zavádí program Práva a občanství

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se na 
období 2014 až 2020 zavádí program 
Rovnost, práva a občanství

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
na celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
příslušné změny v celém znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Občané by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Neměli by mít problém žít, 
cestovat a pracovat v jiném členském státě
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí. 

(3) Občané by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Neměli by mít problém žít, 
cestovat, pracovat, studovat, a být 
dobrovolníkem v jiném členském státě
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zákaz diskriminace na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a rovnost mezi ženami a muži 
jsou hodnoty společné všem členským 
státům. Boj proti všem formám 
diskriminace je trvalým cílem, který
vyžaduje koordinované úsilí, včetně 
přidělování finančních prostředků.

(5) Podle článků 2 a 3 Smlouvy
o Evropské unii (SEU), článků 8, 10 a 19 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a článku 21 Listiny základních 
práv by Unie měla přijmou účinná 
opatření v boji proti diskriminaci na 
jakémkoliv základě, zejména na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu,
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, a zajistit rovnost mezi ženami
a muži, stejně jako ochranu práv osob se 
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zdravotním postižením, což je povinnost 
vyplývající z přistoupení Unie k Úmluvě 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením. Zohledňování rovnosti
a vytváření společnosti podporující 
začlenění prostřednictvím boje proti všem 
formám diskriminace, nesnášenlivosti
a nenávisti, prosazování tolerantního 
pracovního prostředí podporujícího 
začlenění a uznání práva všech na 
důstojné zacházení na pracovišti a obecně
v celé společnosti představují trvalé cíle, 
které vyžadují koordinované úsilí, včetně 
přidělování dostatečných finančních 
prostředků

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Podle článku 9 SFEU by měly být 
podporovány vysoká úroveň 
zaměstnanosti, záruka přiměřené sociální 
ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení. 
Akce prováděné v rámci tohoto programu 
by tedy měly podporovat součinnost mezi 
bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a vyloučení z trhu práce
a podporou rovnosti a boje proti všem 
formám diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Sdělení Komise „Evropa 2020“ (10) Sdělení Komise „Evropa 2020“ 
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stanoví strategii pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Podpora a prosazování práv osob v rámci 
Unie, řešení diskriminace a nerovností
a podpora občanství přispívají k plnění 
konkrétních cílů a hlavních iniciativ 
strategie Evropa 2020.

stanoví strategii pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Podpora a prosazování práv osob v rámci 
Unie, řešení diskriminace a nerovností,
zejména na trhu práce s cílem uplatňovat 
zásadu rovného zacházení, a podpora 
občanství přispívají k plnění konkrétních 
cílů a hlavních iniciativ strategie Evropa 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Výsledkem racionalizace
a zjednodušení struktury financování by 
nemělo být snížení úrovně finančních 
prostředků dostupných v předchozích 
programech na období 2007-2013. Pro 
konkrétní cíle by dále mělo být zajištěno 
vyvážené a spravedlivé rozdělení 
finančních prostředků. Pro snazší přístup 
potenciálních žadatelů by rovněž měly být 
zjednodušeny postupy podávání žádostí
a požadavky na finanční řízení a měla by 
být odstraněna administrativní zátěž. 
Výzvy k předkládání návrhů a podkladové 
dokumenty by měly být dostupné ve všech 
úředních jazycích Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Organizace a sítě organizací na 
evropské úrovni významně přispívají
k rozvíjení politik a měly by být 
považovány za klíčové subjekty vzhledem
k tomu, že mají významný vliv na 
uskutečňování cílů programu, měly by 
tedy obdržet finanční prostředky v souladu
s postupy a kritérii stanovenými v ročních 
pracovních programech.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Komise by měla vybírat činnosti na 
základě posouzení návrhů podle předem 
stanovených kritérií zajišťujících 
celkovou soudržnost, doplňkovost
a součinnost s činností orgánů a agentur 
Unie. Vnitrostátní projekty a projekty 
malého rozsahu by také mohly být 
považovány za projekty s evropskou 
přidanou hodnotou, a tudíž být vybrány 
pro financování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Organizace, včetně nevládních 
organizací, subjekty, sítě na evropské 
úrovni a harmonizované služby se sociální 
hodnotou provádějící činnosti vztahující 
se k cílům programu by měly mít možnost 
podat žádost o odpovídající financování
v rámci grantů na akce a grantů na 
provoz. Roční pracovní programy by měly 
zajistit, aby byl pro každý konkrétní cíl 
programu k dispozici vyvážený
a spravedlivý podíl finančních přídělů pro 
zajištění kontinuity a posílení 
předvídatelnosti a spolehlivosti 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13d) Komise by měla zajistit spravedlivé 
zeměpisné rozdělování a poskytnout 
pomoc v členských státech, kde je počet 
financovaných akcí relativně nízký.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo účinné přidělování (18) Aby se zajistilo účinné přidělování 
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prostředků z rozpočtu Unie, je zapotřebí 
dodržovat jednotnost, komplementaritu
a synergii při financování programů, které 
podporují vzájemně související oblasti 
politiky, a to zejména v případě tohoto 
programu a programu Spravedlnost 
zavedeného nařízením (EU) č. XX/XX ze 
dne XX, programu Evropa pro občany 
zavedeného nařízením (EU) č. XX/XX ze 
dne XX a programů v oblasti vnitřních 
věcí, zaměstnanosti a sociálních věcí, 
zdraví a ochrany spotřebitele, vzdělávání, 
odborné přípravy, mládeže a sportu, 
informační společnosti a rozšíření, a to 
zejména s nástrojem předvstupní pomoci a
s fondy, které fungují v rámci společného 
strategického rámce (fondy SSR).

prostředků z rozpočtu Unie, je zapotřebí 
dodržovat jednotnost, komplementaritu
a synergii při financování programů, které 
podporují vzájemně související oblasti 
politiky, a to zejména v případě tohoto 
programu a programu Spravedlnost 
zavedeného nařízením (EU) č. XX/XX ze 
dne XX, programu Evropa pro občany 
zavedeného nařízením (EU) č. XX/XX ze 
dne XX, evropského programu pro 
sociální změny a inovace zavedeného 
nařízením (EU) č. XX/XX ze dne XX
a programů v oblasti vnitřních věcí, 
zaměstnanosti a sociálních věcí, zdraví
a ochrany spotřebitele, vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu, informační 
společnosti a rozšíření, a to zejména
s nástrojem předvstupní pomoci a s fondy, 
které fungují v rámci společného 
strategického rámce (fondy SSR).

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přispívat ke zlepšování výkonu práv 
vyplývajících z občanství Unie;

(a) přispívat ke zlepšování výkonu práv 
vyplývajících z občanství či z právních 
předpisů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

(b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace včetně diskriminace
na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, národnosti, 
náboženského vyznání nebo víry, 
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orientace, včetně rovnosti mezi ženami
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace nebo genderové identity, včetně 
rovnosti mezi ženami a muži a práv osob 
se zdravotním postižením a starších osob
a uznat právo všech osob na důstojné 
zacházení; bojovat zejména na 
pracovištích se šikanou, obtěžováním
a netolerantním zacházením;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přispívat k zajištění vysokého stupně 
ochrany osobních údajů;

(c) přispívat k zajištění vysokého stupně 
ochrany osobních údajů, i v situacích, při 
nichž dochází ke zpracování dat
v souvislosti se zaměstnanci nebo pro 
účely sociální ochrany podle článků 81
a 82 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. XX/XX o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení
o ochraně údajů), a v situacích 
vyplývajících z povinností stanovených
v směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2006/24/ES o uchovávání údajů 
vytvářených nebo zpracovávaných
v souvislosti s poskytováním veřejně 
dostupných služeb elektronických 
komunikací nebo veřejných 
komunikačních sítí a o změně směrnice 
2002/58/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) podporovat spotřebitele a podniky, aby
v rámci vnitřního trhu s důvěrou 
obchodovali a nakupovali, a to 
prosazováním práv vyplývajících
z právních předpisů Unie na ochranu 
spotřebitele a podporou svobodného 
podnikání na vnitřním trhu 
prostřednictvím přeshraničních transakcí.

(e) umožnit občanům prosazovat svá 
práva svobodně se pohybovat a pobývat, 
pracovat, studovat, být dobrovolníkem
a podnikat v rámci vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podpora nadnárodní spolupráce
a zprostředkování vzájemných znalostí
a prohlubování vzájemné důvěry mezi 
všemi zúčastněnými stranami;

(c) podpora nadnárodní spolupráce
a zprostředkování vzájemných znalostí
a prohlubování vzájemné důvěry mezi 
všemi zúčastněnými stranami, včetně 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) činnosti v oblasti vzdělávání, jako jsou 
například výměny zaměstnanců, 
workshopy, semináře, školící programy pro 
školitele, rozvíjení internetových a dalších 
vzdělávacích modulů;

(b) činnosti v oblasti vzdělávání, jako jsou 
například výměny zaměstnanců, 
workshopy, semináře, školící programy pro 
školitele, individuální školení na
pracovišti, rozvíjení internetových
a dalších vzdělávacích modulů dostupné 
všem pracovníkům, včetně dobrovolníků;

Or. en



PA\904708CS.doc 13/14 PE491.177v01-00

CS

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podpora hlavních aktérů, jako např. 
podpora členských států při provádění 
práva a politik Unie; podpora klíčových sítí 
na evropské úrovni, jejichž činnosti se 
vztahují k provádění cílů programu; 
vytváření sítí na evropské úrovni mezi 
specializovanými orgány a organizacemi, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány; financování sítí odborníků; 
financování observatoří na evropské 
úrovni.

(d) podpora hlavních aktérů při provádění 
práva a politik Unie podpora klíčových sítí 
na evropské úrovni, jejichž činnosti se 
vztahují k provádění cílů programu; 
vytváření sítí na evropské úrovni mezi 
specializovanými orgány a organizacemi, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány; financování sítí odborníků; 
přeshraniční a meziregionální spolupráce
a financování observatoří na evropské 
úrovni

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí celkový soulad, komplementaritu
a synergii s ostatními nástroji Unie, mj.
s programem Spravedlnost, programem 
Evropa pro občany a programy v oblasti 
vnitřních věcí, zaměstnanosti a sociálních 
věcí, zdraví a ochrany spotřebitele, 
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže
a sportu, informační společnosti
a rozšíření, a to zejména s nástrojem 
předvstupní pomoci a s fondy, které 
fungují v rámci společného strategického 
rámce (fondy SSR).

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí celkový soulad, komplementaritu
a synergii s ostatními nástroji Unie, mj.
s programem Spravedlnost, programem 
Evropa pro občany, evropským 
programem pro sociální změny a inovace
a programy v oblasti vnitřních věcí, 
zaměstnanosti a sociálních věcí, zdraví
a ochrany spotřebitele, vzdělávání, odborné 
přípravy, mládeže a sportu, informační 
společnosti a rozšíření, a to zejména
s nástrojem předvstupní pomoci a s fondy, 
které fungují v rámci společného 
strategického rámce (fondy SSR).

Or. en
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