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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a 

sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že v EU se jednotlivcům mimo pracoviště nedostává ochrany proti 

diskriminaci na základě náboženství nebo víry, věku, zdravotního postižení nebo sexuální 

orientace; zastává názor, že nepřípustnost diskriminace v zaměstnání či povolání bude 

účinná jedině tehdy, pokud bude diskriminace naprosto zakázána ve všech ostatních 

oblastech včetně vzdělávání, přístupu ke zboží a službám a sociální ochraně; vyjadřuje 

politování nad tím, že Komise v roce 2008 předložila návrh antidiskriminační směrnice 

EU a Evropský parlament pro něj v roce 2009 hlasoval, tento návrh však uvízl v Radě na 

mrtvém bodě; vyjadřuje politování nad nedostatkem politické vůle některých členských 

států, netransparentností průběhu jednání v Radě a zneužíváním zásady jednomyslnosti 

členskými státy, které se stavějí proti; připomíná, že v uplynulých 8 letech mnohokrát 

vyzval Radu, aby přijala návrh směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami 

bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální 

orientaci, ale že Rada nebyla schopná jednat a pozitivně reagovat na výzvu Evropského 

parlamentu, který je jediným přímo voleným orgánem EU, opět naléhavě vyzývá Radu, 

aby překonala pokračující politickou netečnost a směrnici, která byla navržena před 8 lety, 

neprodleně přijala; 

2. domnívá se, že mechanismy pro podávání stížnosti je na vnitrostátní úrovni třeba zlepšit 

tím, že budou posíleny vnitrostátní orgány pro rovné zacházení, aby se zlepšil přístup k 

soudním i mimosoudním mechanismům, zvýší se důvěra v orgány, bude poskytováno 

právní poradenství a podpora a dojde ke zjednodušení často zdlouhavých a složitých 

právních postupů; 

3. vyjadřuje politování nad tím, že myšlenka, že lidská práva jsou univerzální, nedělitelná 

a vzájemně spolu souvisí, zůstává jako právní zásada spíše teorií, než že by platila v praxi, 

vzhledem k tomu, že různé aspekty lidské identity jsou ve stávajících právních nástrojích 

EU upraveny odděleně; 

4. vyjadřuje politování nad nárůstem případů diskriminace a obtěžování, a to i na pracovišti, 

zejména v souvislosti s pohlavím, národností, sociálním původem, zdravotním postižením, 

diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity, etnického původu a 

náboženství, zejména pokud jde o muslimské ženy a osoby LGBTI; současně lituje, že 

obecně nejsou všechny formy diskriminace, zejména diskriminace na základě zdravotního 

postižení a diskriminace proti osobám LGBTI, dostatečně hlášeny; vyzývá Komisi, aby 

při dohledu nad uplatňováním směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání, zaměřila zvláštní pozornost na všechny formy 

diskriminace, a zdůrazňuje, že je třeba zvýšit informovanost mezi osobami LGBTI o 

jejich právech, např. prostřednictvím orgánů pro rovné zacházení, odborů a organizací 

zaměstnavatelů; 

5. s obavami poukazuje na nedostatek povědomí o právech oběti a možnostech domáhat se 

svých práv, a proto požaduje, aby v souvislosti s právními předpisy EU v oblasti boje proti 

diskriminaci a rovnosti v zaměstnání byla prováděna strukturovaná a cílená činnost ke 

zvyšování informovanosti v této oblasti, a to jak ze strany Evropské komise, tak ze strany 
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členských států; 

6. vyjadřuje znepokojení nad nedostatečnou právní jistotou a jednoznačností, jde-li o 

vícečetnou diskriminaci, často v důsledku existence nejednotných a odlišných předpisů a 

norem v jednotlivých členských státech; bere na vědomí významnou činnost, již vykonává 

síť Equinet tím, že pomáhá vytvářet společné normy, a je přesvědčen, že tuto činnost je 

třeba náležitě podporovat; 

7. vyjadřuje politování nad tím, že v Evropské unii stále přetrvávají závažné formy 

vykořisťování pracovních sil; připomíná skutečnost, že oběti závažných forem 

vykořisťování pracovních sil si často nejsou vědomy svých práv, neví, na jaké příslušné 

orgány se mohou obrátit, a nejsou jim známy ani možnosti, jak se domoci podpory a 

odškodnění; vyzývá v této souvislosti k vytvoření evropské platformy a horké linky, která 

by obětem závažných forem vykořisťování pracovních sil poskytovala patřičné informace, 

včetně konkrétních informací o příslušném členském státě; 

8. s obavami poukazuje na nedostatek srovnatelných a rozčleněných údajů o rovnosti, stejně 

jako na velké rozdíly v hlášení případů diskriminace v jednotlivých členských státech; 

naléhavě žádá členské státy, aby systematicky shromažďovaly údaje o rovnosti s cílem 

více zviditelnit stávající diskriminaci, zejména pak nepřímou diskriminaci, v plném 

souladu s právními předpisy v oblasti ochrany údajů a soukromí; vybízí Komisi a členské 

státy, aby spolu s příslušnými orgány pravidelně shromažďovaly podstatné a srovnatelné 

údaje rozlišené podle důvodů diskriminace, včetně vícenásobné diskriminace; 

9. je znepokojen tím, že směrnice o rovném zacházení v zaměstnání výslovně neuvádí 

odmítnutí přiměřené úpravy pro osoby se zdravotním postižením jako formu diskriminace, 

což je v rozporu s ustanoveními Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením; 

10. konstatuje, že zákaz diskriminace v oblasti zaměstnání či povolání je účinný pouze v 

případě, kdy je diskriminace smysluplně potírána ve všech oblastech života, například 

prostřednictvím podpory komunit, právních předpisů a koordinačních nástrojů, jakými 

jsou strategie a rámce na úrovni členských států i EU, včetně možnosti zavést pozitivní 

akční opatření; 

11. zdůrazňuje, že pro osoby se zdravotním postižením je přístupnost nezbytnou podmínkou 

pro rovné a aktivní zapojení do společnosti, a proto vítá nedávný návrh Evropského aktu 

přístupnosti, protože takové opatření bude mít jistě skutečný a pozitivní dopad na životy 

osob se zdravotním postižením; poukazuje na skutečnost, že komunikace o tomto návrhu 

byla velmi nedostatečná a jednání o směrnici o provádění zásady rovného zacházení s 

osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo 

sexuální orientaci, která je zablokována v Radě již od doby, co Komise v roce 2008 

předložila její návrh, pro který Parlament hlasoval v dubnu 2009, skončila na mrtvém 

bodě. 
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