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všechny (2007) - Směrem ke spravedlivé společnosti

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0225 – C6-0178/2005 – 2005/0107(COD))

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 2

Nediskriminace je základní zásadou 
Evropské unie. Článek 21 Listiny 
základních práv Evropské unie zakazuje 
diskriminaci z různých důvodů.

Nediskriminace je základní zásadou 
Evropské unie. Článek 13 Smlouvy o 
založení Evropského společenství zakazuje 
diskriminaci z různých důvodů stejně jako 
článek 21 Listiny základních práv Evropské 
unie.

Or. fr

Odůvodnění

Listina základních práv zatím nemá donucovací charakter. Je proto vhodnější odvolávat se 
rovněž na článek 13 Smlouvy o založení ES, který dává základy boji proti všem druhům 
diskriminace.
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Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 7

(7) Evropské právní předpisy významně 
zvýšily úroveň zaručené rovnosti a ochrany 
proti nerovnostem a diskriminaci napříč celé 
EU a působí jako zprostředkovatel při 
vytváření soudržnějšího, právně 
podloženého přístupu k rovnosti a 
nediskriminaci. 

(7) Evropské právní předpisy významně 
zvýšily úroveň zaručené rovnosti a ochrany 
proti nerovnostem a diskriminaci napříč celé 
EU a působí jako zprostředkovatel při 
vytváření soudržnějšího, právně 
podloženého přístupu k rovnosti a 
nediskriminaci. Navzdory tomu se občané 
Evropské unie v každodenním životě stále 
setkávají s diskriminací a s nerovným 
přístupem. 

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 9

(9) Různý stupeň pokroku dosažený na 
vnitrostátní úrovni, různý sociálně-
ekonomický a kulturní kontext a specifika 
jednotlivých států vyžadují, aby byla 
převážná část činností uvedeného roku 
decentralizována na vnitrostátní úroveň, a to 
prostřednictvím systému nepřímého 
centralizovaného řízení v souladu s postupy 
stanovenými v čl. 54 odst. 2 písm. c) 
finančního nařízení a jeho prováděcích 
pravidel9.

(9) Různý stupeň pokroku dosažený na 
vnitrostátní úrovni, různý sociálně-
ekonomický a kulturní kontext a specifika 
jednotlivých států vyžadují, aby byla 
převážná část činností uvedeného roku 
decentralizována na vnitrostátní úroveň, a to 
prostřednictvím systému nepřímého 
centralizovaného řízení v souladu s postupy 
stanovenými v čl. 54 odst. 2 písm. c) 
finančního nařízení a jeho prováděcích 
pravidel9. Aby bylo dosaženo cílů, je 
zejména vhodné podnítit zapojení 
sociálních partnerů a příslušných 
nevládních organizací.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 písm. a)
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a) Práva – zvýšení informovanosti o právu 
na rovnost a nediskriminaci – uvedený 
evropský rok zdůrazní myšlenku, že všichni 
lidé bez ohledu na pohlaví, rasový nebo 
etnický původ, náboženské vyznání či 
přesvědčení, zdravotní postižení, věk a 
sexuální orientaci mají právo na rovné 
zacházení.

a) Práva – zvýšení informovanosti o právu 
na rovnost a nediskriminaci (většina zákonů 
Společenství týkajících se rovnosti, tedy více 
než deset směrnic, se týká rovnosti 
pohlaví) – uvedený evropský rok zdůrazní 
myšlenku, že všichni lidé bez ohledu na 
pohlaví, rasový nebo etnický původ, 
náboženské vyznání či přesvědčení, 
zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci 
mají právo na rovné zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 písm. a)

a) Práva – zvýšení informovanosti o právu 
na rovnost a nediskriminaci – uvedený 
evropský rok zdůrazní myšlenku, že všichni 
lidé bez ohledu na pohlaví, rasový nebo 
etnický původ, náboženské vyznání či 
přesvědčení, zdravotní postižení, věk a 
sexuální orientaci mají právo na rovné 
zacházení.

(a) Práva – zvýšení informovanosti o právu 
na rovnost a nediskriminaci – uvedený 
evropský rok zdůrazní myšlenku, že všichni 
lidé bez ohledu na pohlaví, rasový nebo 
etnický původ, náboženské vyznání či 
přesvědčení, zdravotní postižení, věk a 
sexuální orientaci mají právo na rovné 
možnosti a zacházení .

Or. fr

Odůvodnění

Rovné zacházení musí být spojeno s rovnými možnostmi. Všichni jednotlivci mají totiž právo 
na stejné možnosti ve všech oblastech a na všech úrovních.

Pozměňovací návrh, který předložila Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 písm. b)

b) Zastoupení – vydání podnětu k zahájení 
debaty o způsobech, jak zvýšit zapojení 
nedostatečně zastoupených skupin do 
společnosti – uvedený evropský rok bude 
podporovat úvahy a diskuzi o potřebě 

b) Zastoupení – vydání podnětu k zahájení 
debaty o způsobech, jak zvýšit zapojení 
nedostatečně zastoupených skupin do 
společnosti – uvedený evropský rok bude 
podporovat úvahy a diskuzi o potřebě 
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podpory většího zapojení do společnosti ve 
všech odvětvích a na všech úrovních.

podpory většího zapojení do společnosti ve 
všech odvětvích a na všech úrovních, v 
úvahu se vezme, že ženy představují více 
než polovinu populace Evropské unie a 
jsou nedostatečně zastoupeny ve všech 
oblastech a na všech úrovních 
rozhodovacích postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 písm. c)

c) Uznání – projev úcty a respektu k 
rozmanitosti – uvedený evropský rok 
podtrhne pozitivní přínos občanů pro 
společnost jako celek, bez ohledu na jejich 
pohlaví, rasový nebo etnický původ, 
náboženské vyznání či přesvědčení, 
schopnosti, věk a sexuální orientaci, 
zejména zdůrazňováním výhod rozmanitosti.

c) Uznání – projev úcty a respektu k 
rozmanitosti – uvedený evropský rok 
podtrhne pozitivní přínos občanů pro 
společnost jako celek, bez ohledu na jejich 
pohlaví, rasový nebo etnický původ, 
náboženské vyznání či přesvědčení, 
schopnosti, věk a sexuální orientaci, 
zejména zdůrazňováním výhod rozmanitosti. 
Přínos, který společnosti dávají ženy všech 
věkových skupin a všech kategorií (zejména 
Romky), je značný, přestože je široce 
podceňován.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 písm. d)

d) Respekt a tolerance – podpora soudržnější 
společnosti – uvedený evropský rok zvýší 
informovanost o významu podpory dobrých 
vztahů mezi všemi členy společnosti, 
zejména mezi mladými lidmi, a podpory a 
šíření hodnot souvisejících s bojem proti 
diskriminaci.

d) Respekt a tolerance – podpora soudržnější 
společnosti – uvedený evropský rok zvýší 
informovanost o významu potlačování 
předsudků a násilí, podpory dobrých vztahů 
mezi všemi členy společnosti, zejména mezi 
mladými lidmi, a podpory a šíření hodnot 
souvisejících s bojem proti diskriminaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 písm. d)

d) Respekt a tolerance – podpora soudržnější 
společnosti – uvedený evropský rok zvýší 
informovanost o významu podpory dobrých 
vztahů mezi všemi členy společnosti, 
zejména mezi mladými lidmi, a podpory a 
šíření hodnot souvisejících s bojem proti 
diskriminaci.

d) Respekt a tolerance – podpora soudržnější 
a odpovědnější společnosti – uvedený 
evropský rok zvýší informovanost o 
významu podpory dobrých vztahů mezi 
všemi členy společnosti, zejména mezi 
mladými lidmi, a podpory a šíření hodnot 
souvisejících s bojem proti diskriminaci, 
zejména odpovědnosti, kterou v této věci 
nesou občané a sociální organizace.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 1 písm. c)

c) spolupráce se sdělovacími prostředky a
obchodní a podnikovou sférou;

c) spolupráce se sdělovacími prostředky,
obchodní a podnikovou sférou a s 
nevládními organizacemi, které se zabývají 
problematikou boje proti diskriminaci;

Or. fr

Odůvodnění

Zavedení cílů stanovených v tomto rozhodnutí se musí uskutečnit s podporou a za spolupráce 
s nevládními organizacemi, které se zabývají problematikou boje proti diskriminaci. Tyto 
organizace mají totiž klíčovou úlohu při informování občanů o otázkách rovnosti a při 
vyvolávání jejich zájmu o věc.

Pozměňovací návrh, který předložila Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 odst. 1 písm. c)
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c) spolupráce se sdělovacími prostředky a 
obchodní a podnikovou sférou;

c) spolupráce se sdělovacími prostředky, s 
podnikatelskou, obchodní a podnikovou 
sférou na místní, regionální a celostátní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 odst. 3

Povede pravidelnou výměnu názorů se 
zúčastněnými stranami zejména na evropské 
úrovni ohledně projektu, provedení a 
následných akcí evropského roku. Za tímto 
účelem zpřístupní těmto zúčastněným 
stranám příslušné informace. Komise bude 
informovat výbor zřízený v souladu s čl. 6 
odst. 1 o jejich stanovisku.

Povede pravidelnou výměnu názorů se 
zúčastněnými stranami zejména na evropské 
úrovni ohledně projektu, provedení a 
následných akcí a vyhodnocení evropského 
roku. Za tímto účelem zpřístupní těmto 
zúčastněným stranám příslušné informace. 
Komise bude informovat výbor zřízený v 
souladu s čl. 6 odst. 1 o jejich stanovisku.

Or. fr

Odůvodnění

Strany účastnící se evropského roku rovných příležitostí pro všechny musí mít možnost plně se 
podílet nejen na vytváření projektu a zavádění cílů evropského roku, ale také na jeho 
vyhodnocování.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 20
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 2

2. Každý stát zajistí, aby byl tento orgán 
zapojen do navrhování, vymezení a 
provádění národního plánu, který je 
nejpozději do 31. prosince 2006 třeba 
předložit Komisi. V rámci národních plánů 
budou cíle stanovené v článku 2 promítnuty 
do národního a kulturního kontextu 
jednotlivých států.

2. Každý stát zajistí, aby byl tento orgán 
zapojen do navrhování, vymezení a
provádění a do vyhodnocování národního 
plánu, který je nejpozději do 31. prosince 
2006 třeba předložit Komisi. V rámci 
národních plánů budou cíle stanovené v 
článku 2 promítnuty do národního a 
kulturního kontextu jednotlivých států.

Or. fr
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Odůvodnění

Orgán odpovědný na národní úrovni za provádění evropského roku by se měl zapojit nejen do 
navrhování strategického národního plánu, který zavádí cíle formulované pro evropský rok, 
ale také do jeho vyhodnocování na národní úrovni.

Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 1

1. Komisi je nápomocen výbor, který je 
složený z jednoho zástupce každého státu a 
jemuž předsedá zástupce Komise. Zástupci 
států jsou jmenováni z vnitrostátních 
zprostředkovatelských orgánů v souladu s čl. 
5 odst. 2.

1. Komisi je nápomocen výbor, který je 
složený z jednoho zástupce každého státu a z 
několika zástupců příslušných 
mezinárodních organizací a jemuž předsedá 
zástupce Komise. Zástupci států jsou 
jmenováni z vnitrostátních 
zprostředkovatelských orgánů v souladu s čl. 
5 odst. 2.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 22
Čl. 7 odst. – 1 (nový)

– 1. 25 % prostředků je přiděleno 
činnostem, které se přímo zaměřují na 
rovnost mezi muži a ženami. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 23
Čl. 7 odst. 1

1. Opatření, která se svojí povahou týkají 
celého Společenství, jak je popsáno v části I 
přílohy, mohou být subvencována do výše 
80 % nebo mohou být pokryta smlouvami o 
veřejných zakázkách financovaných ze 

1. Opatření, která se svojí povahou týkají 
celého Společenství (včetně iniciativ 
příslušných mezinárodních organizací ), 
jak je popsáno v části I přílohy, mohou být 
subvencována do výše 80 % nebo mohou 
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souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství.

být pokryta smlouvami o veřejných 
zakázkách financovaných ze souhrnného 
rozpočtu Evropských společenství.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 24
Článek 12

Článek 12 Článek 12
Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce

V rámci evropského roku může Komise 
spolupracovat s příslušnými mezinárodními 
organizacemi.

V rámci evropského roku Komise 
spolupracuje s příslušnými mezinárodními 
organizacemi.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 25
Příloha oddíl I odst. 3 pododstavec 1

Spolupráce s obchodními společnostmi, 
vysílacími organizacemi a médii zejména 
jako s partnery šířícími informace o 
uvedeném evropském roce.

Spolupráce s nevládními organizacemi,
obchodními společnostmi, vysílacími 
organizacemi a médii zejména jako s 
partnery šířícími informace o uvedeném 
evropském roce.

Or. fr

Odůvodnění

Nevládní organizace musí být plnohodnotnými partnery při provádění evropského roku a při 
jeho propagaci mezi občany.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 26
Příloha oddíl II odst. 5 písm. c)

c) Spolupráce s obchodními společnostmi, c) Spolupráce s nevládními organizacemi,
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vysílacími organizacemi a médii zejména 
jako s partnery šířícími informace o 
uvedeném evropském roce.

obchodními společnostmi, vysílacími 
organizacemi a médii zejména jako s 
partnery šířícími informace o uvedeném 
evropském roce.

Or. fr

Odůvodnění

Nevládní organizace musí být plnohodnotnými partnery při provádění evropského roku a při 
jeho propagaci mezi občany.


