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Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego
traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy
Potrzebę propagowania równego traktowania w konkretnych dziedzinach, np. niezależnie od
narodowości lub płci, uznano już na początku integracji europejskiej, w traktacie rzymskim. Z
biegiem lat ochrona ta rozszerzyła się i pogłębiła, zwłaszcza od czasu wejścia w życie traktatu z
Amsterdamu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dużym stopniu przyczynia się do obrony
praw obywatelskich, przyjęto również szereg dyrektyw mających na celu promowanie równego
traktowania w wielu obszarach polityki.

Dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy
Równe traktowanie i brak dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i pracy gwarantuje dyrektywa dotycząca tej
kwestii (2000/78/WE). Aby zapewnić jej skuteczniejsze wdrażanie, państwa członkowskie zobowiązane są
przekazywać Komisji co pięć lat wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania w sprawie
postępów w jej wdrażaniu. Ostatnie sprawozdanie opublikowano w roku bieżącym. Zgodnie z art. 6 TUE oraz
art. 8 TFUE dyrektywa ma na celu walkę z jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią dyskryminacją ze względu
na wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w dziedzinach należących
do jej zakresu. Dotyczy ona osób zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym i obejmuje
dostęp do zatrudnienia, samozatrudnienie i pracę, rekrutację i awans, doradztwo zawodowe, szkolenie,
przekwalifikowywanie się oraz praktyczne doświadczenie zawodowe, warunki zatrudnienia i pracy.
Dyrektywa ma również zastosowanie do obywateli krajów trzecich, choć w ich przypadku nie obejmuje
różnic w traktowaniu wynikających z narodowości. Nie ma ona zastosowania do kwestii zabezpieczenia
społecznego i systemów ochrony społecznej, których świadczenia nie są traktowane jako dochód. Pozostaje
ona również bez uszczerbku dla krajowych przepisów określających wiek emerytalny. Dyrektywa pozostawia
państwom członkowskim pewną swobodę wprowadzania różnego traktowania ze względu na wiek, lecz
wyłącznie wówczas, gdy jest to rozsądne i uzasadnione. Podkreśla się w niej również racjonalne
usprawnienia dla osób niepełnosprawnych jako sposób walki z dyskryminacją na tle niepełnosprawności;
dyrektywa uwzględnia również kwestie płci.

Wspólne sprawozdanie dotyczące wdrażania dyrektywy w sprawie równego
traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy w sprawie równości
rasowej
W najnowszym sprawozdaniu z 2014 r. dokonano przeglądu wdrożenia w państwach członkowskich
dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy w sprawie
równości rasowej (2000/43/WE). Obie dyrektywy są przedmiotem jednego sprawozdania, jako że przyjęte w
nich podejście regulacyjne oraz ich treść są niemal identyczne, a większość państw członkowskich
przetransponowało je w formie jednego aktu. Zakres dyrektywy w sprawie równości rasowej jest jednak
znacznie szerszy niż zakres dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy, gdyż
obejmuje zasadę równego traktowania niezależnie od pochodzenia rasowego lub etnicznego zarówno w
pracy, jak i w odniesieniu do dostępu do systemów opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego, a także
do towarów i usług.
Ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu mają istotne znaczenie, ponieważ dokonano analizy stanu rzeczy po
upływie pewnego czasu, pozwalającego państwom członkowskim na dostosowanie się do nowych przepisów.
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Sprawozdanie obejmuje w większości kwestie dotyczące wdrażania, jako że wszystkie państwa członkowskie
w pełni przetransportowały wspomniane dyrektywy (chociaż nadal toczą się trzy postępowania w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związane z transpozycją dyrektywy w sprawie równości
rasowej lub jej stosowaniem, wniesione w wyniku skarg otrzymanych przez Komisję). W sprawozdaniu
wskazano szereg problemów: ludzie nie są świadomi swych praw wynikających z nowych aktów prawnych,
brak jest danych dotyczących równości, a przypadki dyskryminacji nie są w dostatecznym stopniu zgłaszane z
różnych powodów. Ponadto istnieją przeszkody w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, niewystarczające
sankcje i środki prawne, a sądy państw członkowskich często zbyt łagodnie karzą sprawców.
W związku z tymi ustaleniami w sprawozdaniu zawarto wniosek, że do osiągnięcia pełnej równości nie
wystarczy samo prawodawstwo. Należy podnosić świadomość istniejącej ochrony, nawet jeżeli dostępne są
już fundusze na działania informacyjne i szkoleniowe w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia i
solidarności społecznej. W sprawozdaniu położono również nacisk na wzmocnienie krajowych organów ds.
równości w pełnionej przez nie roli strażników równości.
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