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Tárgy:

A horizontális irányelvre vonatkozó javaslat 10. évfordulója

A Bizottság 2008. július 2-án javaslatot terjesztett elő az egyenlő bánásmód elvének a
munkaerőpiacon az életkortól, fogyatékosságtól, szexuális irányultságtól vagy vallási meggyőződéstől
függetlenül való alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre, az úgynevezett horizontális irányelvre.
Jelenleg az uniós jog védi a polgárokat a megkülönböztetés ellen:
–

amikor az az állampolgárságon, a koron, a valláson vagy meggyőződésen, a szexuális
irányultságon vagy fogyatékosságon alapul: csak a foglalkoztatás területén;

–

amikor az a nemen alapul: a foglalkoztatás, a szociális biztonság és egészségügy, az árukhoz és
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, de az oktatás vagy a szociális előnyök terén nem;

–

amikor az a faji vagy etnikai származáson alapul: a foglalkoztatásban és az élet egyéb területein
a faji egyenlőségről szóló 2000. évi irányelvnek köszönhetően.

A horizontális irányelvnek fel kellett volna számolnia a hiányosságokat és EU-szerte össze kellett
volna hangolnia a megkülönböztetés elleni védelmet. De 10 évnyi megbeszélés és tárgyalás után a
javaslat még mindig nem jutott tovább a Tanácson, és a EU-ban nincs átfogó védelem a
diszkrimináció ellen az élet minden területén.
–

Milyen lépéseket tett eddig a Bizottság a horizontális irányelv Tanács általi blokkolásának
feloldására?

–

A horizontális irányelv mellett mit fog tenni a Bizottság a megkülönböztetés elleni védelem fokozása
érdekében az EU-ban, és az átfogó, az egész EU-ra és (a foglalkoztatáson túl) az élet minden
területére kiterjedő védelem felé való elmozdulás érdekében?

–

Milyen lépéseket tesz a Bizottság annak biztosítására, hogy a szociális pillérben meghatározott jog –
vagyis az, hogy nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől,
fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül mindenkinek joga van az egyenlő
bánásmódhoz és egyenlő lehetőségekhez a szociális védelem és az oktatás terén – minden
tagállamban megvalósuljon? Milyen lépéseket tesz a Bizottság az alulreprezentált csoportok
esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében?
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