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Legislatívny návrh

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 2

Nediskriminácia je základným princípom 
Európskej únie. Článkom 21 Charty 
základných práv Európskej únie sa 
zakazuje diskriminácia na základe rôznych 
dôvodov.

Nediskriminácia je základným princípom 
Európskej únie. Článkom 13 Zmluvy o 
založení Európskeho spoločenstva sa 
zakazuje diskriminácia na základe rôznych 
dôvodov, tak isto ako článkom 21 Charty 
základných práv Európskej únie.

Odôvodnenie

La charte des droits fondamentaux n'a pas encore un caractère contraignant. Par conséquent 
il est plus adéquat de se référer également à l'article 13 du TCE qui pose le principe de la 
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lutte contre toutes les formes de discriminations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 (Corien Wortmann-Kool)
Odôvodnenie 7

(7) Na základe európskej legislatívy sa 
značne zvýšila úroveň garantovanej rovnosti 
a ochrany proti nerovnostiam a diskriminácii 
v rámci EÚ a urýchlil sa vývoj súdržnejšieho 
prístupu k rovnosti a nediskriminácii 
založeného na právach.

(7) Na základe európskej legislatívy sa 
značne zvýšila úroveň garantovanej rovnosti 
a ochrany proti nerovnostiam a diskriminácii 
v rámci EÚ a urýchlil sa vývoj súdržnejšieho 
prístupu k rovnosti a nediskriminácii 
založeného na právach. Napriek tomu sa 
však občania Európskej únie v 
každodennom živote naďalej stretávajú s 
diskrimináciou a nerovnakým 
zaobchádzaním. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 (Corien Wortmann-Kool)
Odôvodnenie 9

(9) Rôzne úrovne pokroku na vnútroštátnej 
úrovni a rozdielne sociálno-ekonomické a 
kultúrne súvislosti a citlivé otázky si 
vyžadujú, aby sa prevažná časť činností roka 
decentralizovala na vnútroštátnu úroveň 
prostredníctvom systému nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
postupmi stanovenými v článku 54 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho 
vykonávacími pravidlami.

(9) Rôzne úrovne pokroku na vnútroštátnej 
úrovni a rozdielne sociálno-ekonomické a 
kultúrne súvislosti a citlivé otázky si 
vyžadujú, aby sa prevažná časť činností roka 
decentralizovala na vnútroštátnu úroveň 
prostredníctvom systému nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
postupmi stanovenými v článku 54 ods. 2 
bode c) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a jeho vykonávacími pravidlami. 
Zvlášť je potrebné  vyzvať k účasti 
sociálnych partnerov a príslušné MVO za 
účelom dosiahnutia týchto cieľov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 (Zita Gurmai)
článok 2 bod (a)

a) Práva – Zvyšovanie povedomia o právach 
na rovnosť a nediskrimináciu – V tomto 
roku sa bude zdôrazňovať odkaz, že všetci 
ľudia bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
invaliditu, vek a sexuálnu orientáciu majú 

a) Práva – Zvyšovanie povedomia o právach 
na rovnosť a nediskrimináciu (podstatná 
časť právnych predpisov Spoločenstva o 
rovnosti, t.j. viac ako desať smerníc, sa týka 
rovnosti medzi pohlaviami) – V tomto roku 
sa bude zdôrazňovať odkaz, že všetci ľudia 
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právo na rovnaké zaobchádzanie. bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
invaliditu, vek a sexuálnu orientáciu majú 
právo na rovnaké zaobchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
článok 2 bod a)

a) Práva – Zvyšovanie povedomia o právach 
na rovnosť a nediskrimináciu – V tomto 
roku sa bude zdôrazňovať odkaz, že všetci 
ľudia bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, 
invaliditu, vek a sexuálnu orientáciu majú 
právo na rovnaké zaobchádzanie.

Práva – Zvyšovanie povedomia o právach na 
rovnosť a nediskrimináciu – V tomto roku sa 
bude zdôrazňovať odkaz, že všetci ľudia bez 
ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický 
pôvod, náboženstvo alebo vieru, invaliditu, 
vek a sexuálnu orientáciu majú právo na 
rovnaké príležitosti a zaobchádzanie.

Odôvodnenie

L'égalité de traitement doit s'accompagner de l'égalité des chances. En effet, tous les 
individus ont le droit d'avoir les mêmes opportunités dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 (Zita Gurmai)
článok 2 bod (b)

b) Zastúpenie – Podporovanie diskusie na 
ceste k zvýšeniu účasti nedostatočne 
zastúpených skupín v spoločnosti –
Európsky rok sa bude vyznačovať 
podporovaním úvah a diskusií o potrebe 
presadzovania väčšej účasti týchto skupín v 
spoločnosti vo všetkých oblastiach a na 
všetkých úrovniach.

b) Zastúpenie – Podporovanie diskusie na 
ceste k zvýšeniu účasti nedostatočne 
zastúpených skupín v spoločnosti –
Európsky rok sa bude vyznačovať 
podporovaním úvah a diskusií o potrebe 
presadzovania väčšej účasti týchto skupín v 
spoločnosti vo všetkých oblastiach a na 
všetkých úrovniach, vzhľadom na to, že 
ženy predstavujú viac ako polovicu 
obyvateľstva Európskej únie a sú 
nedostatočne zastúpené vo všetkých 
oblastiach rozhodovacích procesov a na 
všetkých úrovniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 (Zita Gurmai)
článok 2 bod (c)
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c) Uznávanie – Zachovanie a prispôsobenie 
sa rozmanitosti – V európskom roku sa bude 
zdôrazňovať, že ľudia bez ohľadu na 
pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, 
náboženstvo alebo vieru, invaliditu, vek a 
sexuálnu orientáciu pozitívne prispievajú k 
spoločnosti ako celku, najmä zvýrazňovaním 
výhod rôznorodosti.

c) Uznávanie – Zachovanie a prispôsobenie 
sa rozmanitosti – V európskom roku sa bude 
zdôrazňovať, že ľudia bez ohľadu na 
pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, 
náboženstvo alebo vieru, invaliditu, vek a 
sexuálnu orientáciu pozitívne prispievajú k 
spoločnosti ako celku, najmä zvýrazňovaním 
výhod rôznorodosti. Príspevok, ktorý 
prinesú spoločnosti ženy každého veku a 
všetkých kategórií (hlavne rómske ženy), je 
významný, popritom však značne 
podceňovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 (Zita Gurmai)
článok 2 bod (d)

d) Rešpektovanie a tolerancia –
Podporovanie súdržnejšej spoločnosti –
Európsky rok bude charakteristický 
zvyšovaním povedomia o dôležitosti 
podporovania dobrých vzťahov medzi 
rôznymi skupinami v spoločnosti, najmä 
medzi mladými ľuďmi, a podporovania a 
šírenia hodnôt, ktoré sú základom boja proti 
diskriminácii.

d) Rešpektovanie a tolerancia –
Podporovanie súdržnejšej spoločnosti –
Európsky rok bude charakteristický 
zvyšovaním povedomia o dôležitosti 
odstránenia stereotypov, predsudkov a 
násilia, podporovania dobrých vzťahov 
medzi rôznymi skupinami v spoločnosti, 
najmä medzi mladými ľuďmi, a 
podporovania a šírenia hodnôt, ktoré sú 
základom boja proti diskriminácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 (Corien Wortmann-Kool)
článok 2 bod d)

d) Rešpektovanie a tolerancia –
Podporovanie súdržnejšej spoločnosti –
Európsky rok bude charakteristický 
zvyšovaním povedomia o dôležitosti 
podporovania dobrých vzťahov medzi 
rôznymi skupinami v spoločnosti, najmä 
medzi mladými ľuďmi, a podporovania a 
šírenia hodnôt, ktoré sú základom boja proti 
diskriminácii.

d) Rešpektovanie a tolerancia –
Podporovanie súdržnejšej a zodpovednejšej
spoločnosti – Európsky rok bude 
charakteristický zvyšovaním povedomia o 
dôležitosti podporovania dobrých vzťahov 
medzi rôznymi skupinami v spoločnosti, 
najmä medzi mladými ľuďmi, a 
podporovania a šírenia hodnôt, ktoré sú 
základom boja proti diskriminácii, hlavne 
zodpovednosti, ktorú nesú v tejto oblasti 
občania a sociálne organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
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článok 3 odsek 1 bod c)

(c) spoluprácu s médiami, obchodným a 
podnikateľským sektorom;

(c) spoluprácu s médiami, obchodným a 
podnikateľským sektorom a mimovládnymi 
organizáciami činnými v oblasti boja proti 
diskriminácii.

Odôvodnenie

La mise en oeuvre des objectifs prévus par la présente Décision doit se faire avec le soutien et 
la coopération des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations. En effet, ces organisations ont un rôle clé à jouer dans la diffusion 
des informations et la sensibilisation des citoyens aux questions d'égalité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 (Zita Gurmai)
článok 3 odsek 1 bod (c)

(c) spoluprácu s médiami, obchodným a 
podnikateľským sektorom;

(c) spoluprácu s médiami, obchodným a 
podnikateľským sektorom na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
článok 4 odsek 3

Pravidelne si vymieňa názory so 
zúčastnenými stranami, najmä na európskej 
úrovni, ktoré sa týkajú schémy, 
implementácie a pokračovania európskeho 
roka. Na tento účel Komisia poskytuje
príslušné informácie zúčastneným stranám. 
Komisia informuje výbor zriadený podľa 
článku 6 ods. 1 o názoroch zúčastnených 
strán.

Pravidelne si vymieňa názory so 
zúčastnenými stranami, najmä na európskej 
úrovni, ktoré sa týkajú schémy, 
implementácie, pokračovania a hodnotenia
európskeho roka. Na tento účel Komisia 
poskytuje príslušné informácie zúčastneným 
stranám. Komisia informuje výbor zriadený 
podľa článku 6 ods. 1 o názoroch 
zúčastnených strán.

Odôvodnenie

Les parties prenantes à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous doivent pouvoir 
participer pleinement non seulement à la conception et à la mise en oeuvre des objectifs de 
l'année européenne mais aussi à son évaluation.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
článok 5 odsek 1 pododsek 2

2. Každý štát zabezpečuje, aby sa tento 
orgán zapájal do tvorby, definovania a
vykonávania vnútroštátneho plánu politiky, 
ktorý sa má Komisii predložiť najneskôr do 
31. decembra 2006. Vnútroštátne plány 
politiky pozostávajú z prenesenia cieľov, 
ktoré sú stanovené v článku 2, do národných 
a kultúrnych kontextov.

2. Každý štát zabezpečuje, aby sa tento 
orgán zapájal do tvorby, definovania, 
vykonávania a hodnotenia vnútroštátneho 
plánu politiky, ktorý sa má Komisii 
predložiť najneskôr do 31. decembra 2006. 
Vnútroštátne plány politiky pozostávajú z 
prenesenia cieľov, ktoré sú stanovené v 
článku 2, do národných a kultúrnych 
kontextov.

Odôvodnenie

L'organisme responsable au niveau national de la mise en oeuvre de l'Année européenne 
devrait être associé non seulement à la conception du plan stratégique national mettant en 
oeuvre les objectifs énoncés pour l'Année Européenne mais aussi à son évaluation au niveau 
national.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21(Corien Wortmann-Kool)
článok 6 odsek 1

1. Komisii pomáha výbor zložený z jedného 
zástupcu každého štátu, ktorého predsedom 
je zástupca Komisie. Zástupcu každého štátu 
určuje vnútroštátny sprostredkovateľský 
orgán podľa článku 5 ods. 2.

1. Komisii pomáha výbor zložený z jedného 
zástupcu každého štátu a viacerých 
zástupcov príslušných medzinárodných 
organizácií, ktorého predsedom je zástupca 
Komisie. Zástupcu každého štátu určuje 
vnútroštátny sprostredkovateľský orgán 
podľa článku 5 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 (Zita Gurmai)
článok 7 odsek -1 (nový) 

– 1. 25% úverov je pridelených na činnosti, 
ktoré sa sústreďujú priamo na rovnosť 
medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 (Corien Wortmann-Kool)
článok 7 odsek 1

1. Opatrenia, ktoré sa majú uskutočňovať na 1. Opatrenia, ktoré sa majú uskutočňovať na 
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úrovni Spoločenstva, uvedené v časti I 
prílohy, sa môžu podporiť až do výšky 80 % 
alebo sa môžu financovať prostredníctvom 
zmlúv o verejnom obstarávaní zo 
všeobecného rozpočtu Európskych 
spoločenstiev.

úrovni Spoločenstva, vrátane iniciatív 
príslušných medzinárodných organizácií, 
uvedené v časti I prílohy, sa môžu podporiť 
až do výšky 80 % alebo sa môžu financovať 
prostredníctvom zmlúv o verejnom 
obstarávaní zo všeobecného rozpočtu 
Európskych spoločenstiev.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 (Corien Wortmann-Kool)
článok 12

V rámci európskeho roka môže Komisia 
spolupracovať s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami.

V rámci európskeho roka Komisia 
spolupracuje s príslušnými medzinárodnými 
organizáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
príloha názov I bod 3) odsek 1

Spolupráca s podnikmi a organizáciami 
aktívnymi v sektore médií, ktoré predstavujú 
partnerov pri šírení informácií o európskom 
roku.

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami,
podnikmi a organizáciami aktívnymi v 
sektore médií, ktoré predstavujú partnerov 
pri šírení informácií o európskom roku.

Odôvodnenie

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
príloha názov II odsek 5 bod c)

c) spoluprácu s podnikmi a organizáciami 
aktívnymi v sektore médií, ktoré predstavujú 
partnerov pri šírení informácií o európskom 
roku.

c) spoluprácu s mimovládnymi 
organizáciami, podnikmi a organizáciami 
aktívnymi v sektore médií, ktoré predstavujú 
partnerov pri šírení informácií o európskom 
roku.
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Odôvodnenie

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.


