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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. изтъква, че в ЕС лицата не са защитени извън работното място от дискриминация 

въз основа на религиозна принадлежност или убеждения, възраст, увреждане или 

сексуална ориентация; счита, че недискриминацията в областта на професиите и 

заетостта е ефективна единствено при условие че дискриминацията бъде цялостно 

обявена за незаконна във всички други области, включително в образованието, 

достъпа до стоки и услуги и социалната защита; изразява съжаление относно факта, 

че Директивата на ЕС за борба с дискриминацията беше предложена от Комисията 

през 2008 г. и през 2009 г. Европейският парламент гласува в полза на директивата, 

но че въпросът продължава да бъде блокиран в Съвета; изразява съжаление по 

отношение на липсата на политическа воля от страна на някои държави членки, 

липсата на прозрачност в процеса на преговори в Съвета, както и по отношение на 

злоупотребите с принципа на единодушие от противопоставящите се държави 

членки; припомня, че през последните 8 години многократно е призовал Съвета да 

приеме предложението за директива относно прилагане на принципа на равно 

третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация, но че Съветът не е  предприел 

действия и не е реагирал положително на този призив на Европейския парламент – 

единствената институция на ЕС, която се избира пряко от гражданите; още веднъж 

настоятелно призовава Съвета да преодолее своята продължаваща политическа 

инерция и бързо да приеме предложената преди 8 години директива; 

2. счита, че трябва да се подобрят механизмите за подаване на жалби на национално 

равнище чрез укрепване на националните органи по въпросите на равенството, за да 

се подобри достъпът до съдебните и извънсъдебните механизми, и чрез повишаване 

на доверието в органите, предоставяне на правна помощ, предлагане на правни 

консултации и подкрепа, както и чрез опростяване на правните процедури, които 

често са продължителни и сложни; 

3. изразява съжаление относно факта, че понятието за правата на човека като 

универсални, неделими и взаимосвързани продължава като принцип на правото да 

бъде въпрос, по-скоро свързан с теорията, отколкото с практиката, като се има 

предвид, че различни аспекти на човешката идентичност биват третирани разделно 

в рамките на съществуващите правни инструменти на ЕС; 

4. изразява съжаление във връзка с увеличаването на случаите на дискриминация и 

тормоз, включително на работното място и особено по отношение на пола, 

гражданството, социалния произход, уврежданията, дискриминацията, основана на 

сексуалната ориентация и половата идентичност, на етническия произход и на 

религията, по-специално по отношение на жените мюсюлманки и ЛГБТИ; 

същевременно изразява съжаление относно недостатъчното докладване като цяло 

на всички форми на дискриминация, особено на дискриминация, основана на 

увреждане, и дискриминацията срещу ЛГБТИ; поради това призовава Комисията да 

включи специален акцент върху всички видове дискриминация при мониторинга на 
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прилагането на Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно 

третиране в областта на заетостта и професиите и изтъква необходимостта от 

повишаване на осведомеността сред ЛГБТИ относно техните права, например 

посредством органите по въпросите на равенството, синдикалните организации и 

организациите на работодателите; 

5. отбелязва със загриженост липсата на осведоменост относно правата на жертвите и 

възможностите за търсене на правна защита и следователно призовава за 

структурирани и целенасочени действия за повишаване на осведомеността, които да 

бъдат извършени по отношение на антидискриминационното законодателство на 

ЕС и законодателството на ЕС относно равенството в областта на заетостта както от 

Европейската комисия, така и от държавите членки; 

6. изразява своето безпокойство от липсата на правна яснота и сигурност по 

отношение на множествената дискриминация, често като следствие от 

съществуването на различаващи се и фрагментирани правила и стандарти в 

различните държави членки; отбелязва важната работа, извършена от Европейската 

мрежа на националните органи по въпросите на равенството (Equinet) за 

подпомагане на разработването на общи стандарти, и счита, че следва да се окаже 

подходяща подкрепа в тази насока; 

7. изразява съжаление, че продължава да съществува тежка експлоатация на труда в 

Европейския съюз; отбелязва, че жертвите на тежката експлоатация на труда често 

не са запознати със своите права, с компетентните органи, към които могат да се 

обръщат, и с възможностите за получаване на подкрепа и правна защита; призовава 

в тази връзка за създаването на европейска платформа и гореща линия, чрез която 

да се предоставя съответната информация на жертвите на тежка експлоатация на 

труда, включително конкретна информация по отношение на всяка държава членка; 

8. отбелязва със загриженост липсата на сравними и разбити по съответните признаци 

данни относно равенството, както и огромните различия между държавите членки в 

докладването на тези случаи; настоятелно призовава държавите членки системно да 

събират данни относно равенството, за да стане съществуващата дискриминация, и 

по-специално непряката дискриминация, по-видима в пълно съответствие със 

законодателството в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността 

на личния живот; насърчава Комисията и държавите членки съвместно със 

съответните агенции редовно да събират подходящи и сравними данни, 

категоризирани според основанието за дискриминация, включително множествена 

дискриминация; 

9. изразява загриженост, че в противоречие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания Директивата за равно третиране в областта на 

заетостта не счита изрично отказа за предоставяне на разумни улеснения за лицата с 

увреждания за форма на дискриминация; 

10. отбелязва, че недискриминацията в областта на професиите и заетостта е ефективна 

единствено при условие че се води широкообхватна борба с дискриминацията във 

всички сфери на живота, например чрез подкрепа от страна на общността, 

законодателство и инструменти за координация, като например стратегии и рамки 

на равнището както на държавите членки, така и на ЕС, включително възможността 
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за въвеждане на мерки за положителни действия; 

11. изтъква, че за лицата с увреждания достъпността е предпоставка за равно и активно 

участие в обществото и поради това приветства неотдавнашното предложение за 

Европейски акт за достъпност, тъй като подобна мярка със сигурност ще има 

действително и положително въздействие върху живота на лицата с увреждания; 

посочва, че комуникацията относно това предложение беше много слаба, като 

преговорите във връзка с Директивата относно прилагане на принципа на равно 

третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация са блокирани в Съвета, след като 

беше предложена от Комисията през 2008 г. и през 2009 г. Парламентът гласува в 

полза на директивата. 
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