
AD\666323FI.doc PE 386.284v04-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2007/2094(INI)

11.5.2007

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun direktiivin 
2000/43/EY soveltamisesta
(2007/2094(INI))

Valmistelija: Patrizia Toia



PE 386.284v04-00 2/9 AD\666323FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\666323FI.doc 3/9 PE 386.284v04-00

FI

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että äskettäisen eurobarometritutkimuksen mukaan 51 prosenttia 
eurooppalaisista katsoo, että syrjinnän torjunta heidän kotimaissaan ei ole ollut riittävän 
tehokasta,

B. ottaa huomioon eurobarometritutkimuksen tulokset, joiden mukaan Euroopan tason ja 
jäsenvaltioiden syrjinnän vastaisia lainsäädäntöjä koskevien tiedotusstrategioiden 
puuttuminen on syynä tietoisuuden puuttumiseen myös suuren yleisön keskuudessa,

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa, joka koskee rodusta tai etnisestä alkuperästä 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY soveltamista, jolla pyritään antamaan
puitteet rodusta tai etnisestä alkuperästä johtuvan syrjinnän torjumiselle, jotta 
yhdenvertaisuus lain edessä, yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenvertaisen kohtelun periaate 
toteutuisivat jäsenvaltioissa toissijaisuusperiaatetta täysin kunnioittaen kansallisten 
perinteiden ja toimintatapojen mukaisesti; pitää myönteisenä komission kertomuksessa 
tehtyä yhteenvetoa direktiivin soveltamisesta, mutta huomauttaa, että olisi myös ollut 
hyödyllistä saada yksityiskohtainen kuvaus siitä tavasta, jolla direktiivin 2000/43/EY 
säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, kuten direktiivissä itsessään 
säädetään; muistuttaa, että sen lisäksi, että komissio on sitoutunut keräämään 
yksityiskohtaiset tiedot, komissio on sitoutunut myös toimittamaan ne parlamentille ja 
neuvostolle ja että parlamentti on jo puitestrategiasta "Syrjinnän torjuminen ja 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille" 14. kesäkuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa1 pyytänyt komissiota "tutkimaan nopeasti niiden lakien laadun ja 
sisällön, joilla syrjinnän kieltävät direktiivit pannaan täytäntöön";

2. tunnustaa, että rotuun tai etniseen alkuperään perustuva syrjintä samoin kuin 
maahanmuuttajien työn hyväksikäytön eri muodot ja erityisesti laittoman ja pimeän työn 
eri muodot vaarantavat korkean työllisyyden ja sosiaalisen suojelun tason saavuttamisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion, taloudellisen kasvun ja tehokkuuden sekä 
solidaarisuuden;

3. tunnustaa, että kauden 2005–2010 sosiaalipoliittisella ohjelmalla, jolla täydennetään ja 
vahvistetaan Lissabonin strategiaa, tuetaan taloudellisen kehityksen yhteisöulottuvuutta ja 
edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille, mikä auttaa luomaan yhteiskuntaa, 
jossa tarjotaan paremmat mahdollisuudet sosiaaliseen osallisuuteen;

4. korostaa, että kaikkiin syrjintäperusteisiin, kansallisuuteen kohdistuva syrjintä mukaan
luettuna, on kiinnitettävä yhtäläisesti huomiota;

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA (2006)0261.
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5. kehottaa tarkastelemaan erityisesti työttömyyden kannalta erityisiä työllisyyden aloja, 
kuten kaikissa jäsenvaltioissa perheissä ja kodeissa tehtävää kodinhoito ja kotiapu, mikä
on heikosti säänneltyä ja suojattua, samoin kuin terveydenhoitotyötä, jonka ongelmat 
johtuvat julkisen sektorin työn saatavuutta koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä;

6. pyytää niitä jäsenvaltioita ja työmarkkinakumppaneita, jotka eivät sitä vielä ole tehneet, 
toimittamaan tarvittavat tiedot komissiolle rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan 
syrjinnän vastustamisen tavoista ja keinoista sekä saavutetuista tuloksista;

7. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet sen takaamiseksi, että direktiivi 
saatetaan kokonaisuudessaan ja moitteettomasti täytäntöön; tukee ja kehottaa komissiota 
käynnistämään EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisia rikkomismenettelyitä 
sellaisia jäsenvaltioita vastaan, joiden kansalliset täytäntöönpanotoimet eivät ole 
direktiivin 2000/43/EY mukaisia, mikä koskee erityisesti yhdenvertaista kohtelua 
edistävien elinten toimivallan ja itsenäisyyden vaatimuksia, sellaisina kuin ne määritellään 
mainitun direktiivin 13 artiklassa; ja tiedottamaan tilanteesta laajasti Euroopan 
kansalaisille;

8. pyytää komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle erityisen toimintasuunnitelman 
kansallisten täytäntöönpanotoimien vaikutusten tarkkailu- ja kuvausmenetelmistä ja 
järjestelmistä; korostaa syrjintää koskevien tietojen keräämismenetelmien kehittämisestä, 
erityisesti työsuhteiden ja etenkin laittoman, pimeän, pienipalkkaisen ja 
vakuuttamattoman työn osalta tietosuojalainsäädännön mukaisesti, joka toimii tehokkaana 
välineenä syrjinnän torjumista koskevan politiikan ja toimintatapojen määrittelemisessä, 
valvomisessa ja uudelleen tarkastelussa kansallisia osallistamismalleja kunnioittaen; 
kehottaa komissiota asettamaan tietoja koskevat yhteiset standardit, jotta toimitettuja 
tietoja voidaan verrata tehokkaasti; korostaa, että sovellettavan lainsäädännön sisällön 
lisäksi myös lainsäädännön tehokkuus on otettava huomioon;

9. tunnustaa, että yleishyödylliset palvelut voivat edistää merkittävällä tavalla rotuun ja 
etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän ja syrjäytymisen vastustamista; kehottaa sen 
vuoksi jäsenvaltioita varmistamaan, että yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat käyttävät –
tietosuojalainsäädäntöä ja kansalaisvapauksia noudattaen – etnistä seurantaa yhtäläisen 
kohtelun ja osallisuuden varmistamiseksi, ja siten korostamaan yleishyödyllisten palvelun 
tarjoajien keskeistä roolia tällä alalla; korostaa, että yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat 
voivat olla esimerkkeinä elimistä, jotka soveltavat rotuvähemmistöjen ja etnisten 
vähemmistöjen yhtäläisen kohtelun parhaita käytäntöjä sekä työnantajina että palvelun 
tarjoajina;

10. vaatii erityisesti todistustaakan osittaista kääntämistä koskevan säännön soveltamisen 
tiukkaa valvontaa, koska se on erityisen tehokas työllisyyttä koskevissa kiistoissa;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan yhteisön vaatimukset ylittävää kansallista 
lainsäädäntöä ja laatimaan vertailutaulukon ehdotettujen kansallisten toimien eduista ja 
haitoista sekä toimimaan yhteistyössä ehdotettaessa mahdollisia ratkaisuja, joiden 
tarkoituksena on parantaa syrjinnän uhrien tilannetta;

12. huomauttaa, että syrjivän kohtelun kieltäminen ei saa vaikuttaa sellaisten toimien 
jatkamiseen tai aloittamiseen, joilla estetään tai korjataan tiettyyn rotuun kuuluvien tai 
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tiettyä etnistä alkuperää olevien epäsuotuisa tilanne, kun näiden toimien pääasiallinen 
tavoite on täyttää heidän erityiset tarpeensa; kehottaa komissiota jatkamaan myönteisten 
erityistoimien pohdintaa, jotta se voi paremmin määritellä niitä koskevan kantansa; 

13. tukee Euroopan sosiaalirahaston kaudella 2007–2013 edistämiä hankkeita (esimerkiksi 
Equal-aloitetta) ja Progress-ohjelmaa, joilla pyritään muun muassa parantamaan 
vammaisten sosiaalista osallistumista ja edistämään syrjinnän torjumista; kehottaa
jäsenvaltioita ja yhteisön toimielimiä pyrkimään kaikin tavoin edistämään strategisten 
tavoitteiden saavuttamista, joilla vastataan kaiken ikäisten kansalaisten huolenaiheisiin ja 
suunnataan riittävästi varoja solidaarisuuden tehostamiseksi Euroopan unionissa ja sen 
rajojen ulkopuolella, erityisesti tarkasteltaessa yhteisön menojen rakennetta vuosina 2008–
2009;

14. pitää myönteisenä sitä, että komissio tutkii moniin eri tekijöihin perustuvaa syrjintää ja on 
käynnistänyt asiaa koskevan tutkimuksen; kehottaa komissiota omaksumaan sellaisen 
laajan käsitteen moniin eri tekijöihin perustuvasta syrjinnästä, jossa voidaan ottaa 
huomioon se mahdollisuus, että yksilöt voivat joutua syrjinnän kohteeksi monesta eri 
syystä samaan aikaan;

15. kehottaa työnantajia osallistumaan laajemmin syrjinnän torjumista työpaikoilla koskevien 
toimien edistämiseen, tukemiseen ja vahvistamiseen; painottaa työnantajien positiivisen 
osallistumisen merkitystä ja monikulttuurisuustoimien positiivisia vaikutuksia työpaikalla; 
painottaa työnantajien positiivisen osallistumisen merkitystä ja monikulttuurisuustoimien 
positiivisia vaikutuksia työpaikalla; pitää myönteisenä sitä, että eurooppalaisten 
työmarkkinajärjestöjen väliset neuvottelut työpaikoilla ilmenevän ahdistelun ja väkivallan 
vastaisesta puitesopimuksesta saatiin päätökseen esimerkkinä ihmisarvoisten työpaikkojen 
edistämisestä Euroopassa; kehottaa työnantajia yritysten sosiaalista vastuuta koskevan 
periaatteen mukaisesti kannattamaan tasa-arvoa ja torjumaan rotuun tai etniseen 
alkuperään perustuvaa syrjintää ja syrjäytymistä ottaen erityisesti huomioon 
työntekijöiden koulutuksen; kehottaa komissiota tarkistamaan, että näitä sopimuksia 
todella myös noudatetaan ja sovelletaan;

16. painottaa yhteistyön merkitystä hallinnon eri tasojen – paikallisen, kansallisen ja 
eurooppalaisen tason – välillä syrjinnän vastustamisessa;

17. pitää myönteisenä monimuotoisuustietoisuuden lisääntymistä ja monikulttuurisuuden 
hallinnan käyttämistä hyvänä käytäntönä yritystoiminnassa; korostaa monimuotoisuuden
hallinnan liiketoiminnalle tuomia etuja; tunnustaa, että monimuotoisuus voi muodostaa
haasteen johtamiselle ja palvelukseen ottamiselle; kehottaa pk-yritysten järjestöjä
auttamaan jäseniään tässä asiassa, jotta pk-yritykset saisivat etua monimuotoisen
työvoiman tuomasta lisäarvosta;

18. muistuttaa siitä, että parlamentti hyväksyi 13. maaliskuuta 2007 päätöslauselman
"Yritysten yhteiskuntavastuu – uusi kumppanuus "1, ja että siinä vastuuseen sisällytetään
syrjinnän torjunta; toistaa pyyntönsä, jonka mukaan komission olisi edistettävä yritysten 
vapaaehtoiseen yhteiskuntavastuuseen liittyvien aloitteiden mukaisten parhaiden
käytäntöjen levittämistä, ja muistuttaa komissiota myös siitä, että yhtäläinen kohtelu ja 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA (2007)0062.
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monimuotoisuuden edistäminen on sisällytettävä niiden kriteerien luetteloon, joita 
yrityksiä olisi vaadittava noudattamaan;

19. kehottaa komissiota helpottamaan jäsenvaltioiden välistä syrjinnän vastaisten toimien 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa työmarkkinoilla, mukaan lukien ammattikurssit ja 
työhakemusten nimettömyys;

20. korostaa Euroopan ammattiliittojen tuntemaa huolta siitä, että syrjintää koskevan 
vuoropuhelun osalta jäsenvaltiot antavat työmarkkinaosapuolten sijasta etusijan 
kansalaisjärjestöjen kanssa käytävälle vuoropuhelulle; painottaa työmarkkinaosapuolten 
ratkaisevan tärkeää roolia yhdenvertaisen kohtelun edistämisessä yrityksissä, yritysten 
sosiaalista vastuuta koskevan periaatteen soveltamisessa ja syrjinnän uhreiksi joutuneiden 
työntekijöiden avustamisessa;

21. pitää myönteisenä Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. toukokuuta 2006 antamaa 
päätöstä N:o 771/2006/EY Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden
2007 – Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta – perustamisesta1; kiinnittää kuitenkin 
huomiota myös tarpeeseen yhdistää vuosi 2007 vuoteen 2008, joka on kulttuurien välisen 
vuoropuhelun eurooppalainen teemavuosi; pitää myönteisinä "kaikille yhtäläisten 
mahdollisuuksien eurooppalaiseen teemavuoteen" liittyviä aloitteita sekä sitä, että 
erilaisuutta arvostetaan syrjinnän torjunnan rinnalla; painottaa voimassa olevaan 
lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien merkitystä; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden aikana toimia, joilla parannetaan
kansalaisten tietoisuutta lainsäädäntöön perustuvista oikeuksistaan; huomauttaa, että 
kansalaiset ovat vihdoinkin tulossa tietoisemmiksi siitä, että osallisuutta edistävät
yhteiskunnat, toisin sanoen sellaiset, jotka vastaavat monipuolisuuden tarjoamiin 
haasteisiin mahdollisuuksiin, ovat kaikkein kilpailukykyisimpiä;

22. katsoo, että tarvitaan yhteenkuuluvuutta ja täydentävyyttä muiden yhteisön toimien ja 
erityisesti niiden toimien kanssa, joiden tavoitteena on torjua syrjintää ja sosiaalista
syrjäytymistä ja parantaa perusoikeuksia, koulutusta, kulttuurien välistä vuoropuhelua
sekä nuorisoa, kansalaisuutta, maahanmuuttoa, turvapaikkaa ja sukupuolten välistä tasa-
arvoa koskevia toimia, ja pyytää komissiota vahvistamaan mainittujen ohjelmien välistä 
koordinointia;

23. kehottaa jäsenvaltioita – eurooppalaisen työllisyysstrategian puitteissa – määrittämään 
kansallisissa toimintasuunnitelmissaan laajempia toimia ja keinoja kaikkien 
vähemmistöjen, erityisesti rodullisten ja etnisten vähemmistöjen työmarkkinoille 
integroitumisen helpottamiseksi; kehottaa komissiota – johdonmukaisemman integraatiota 
edistävän lähestymistavan kehittämiseksi – ottamaan seuraavissa jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa huomioon komission päätöksellä 2006/33/EY2

perustetun etnisten vähemmistöjen sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän keskeiset suositukset tällä 
alalla tarvittavista toimista, jotka mainittu asiantuntijaryhmä esittää vuoden 2007 loppuun 
mennessä;

  
1 EUVL L 146, 31.5.2006, s. 1.
2 EUVL L 21, 25.1.2006, s. 20.



AD\666323FI.doc 7/9 PE 386.284v04-00

FI

24. katsoo, että rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatta osallistuminen on ulotettava myös 
koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, mukaan lukien oikeus oppia alkuperämaan 
kieltä ja ylläpitää tätä kielitaitoa;

25. katsoo, että romanit samoin kuin muut tunnustetut etniset yhteisöt tarvitsevat erityistä 
sosiaalista suojelua etenkin laajentumisen seurauksena, sillä hyväksikäytön, syrjinnän ja 
syrjäytymisen ongelmat ovat tulleet suuremman huomion kohteeksi;

26. tunnustaa äskettäin Euroopan unioniin saapuneiden maahanmuuttajien ongelmat ja 
erityisesti etnisen alkuperänsä ja sukupuolensa perusteella kaksinkertaisesta syrjinnästä 
kärsivien naisten ongelmat; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään resursseja ja tehostamaan 
sosiaalisia palveluja maahanmuuttajien sujuvan integroitumisen mahdollistamiseksi ja 
tiedottamaan maahanmuuttajille heidän oikeuksistaan, jotka perustuvat jäsenvaltioissa 
sovellettaviin periaatteisiin ja lainsäädäntöön;

27. toteaa, että on välttämätöntä ottaa käyttöön rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan 
syrjinnän kieltämistä koskeva yhdennetty lähestymistapa, jossa otetaan huomioon se, että 
muukalaisvihan torjuminen on läheisessä yhteydessä jäsenvaltioiden omien 
vähemmistöjen tunnustamiseen ja oikeuksien suojeluun; katsoo, että yhdennetyn 
lähestymistavan tarve ulottuu maahanmuuttoon muiltakin osin, erityisesti laillisen 
maahanmuuton toimintasuunnitelmaan, laittoman maahanmuuton torjuntaan, Euroopan 
muuttoliikkeiden verkoston tulevaisuuteen sekä perheiden yhdistämistä ja Euroopan 
unionin jäsenvaltioihin pääsyä koskeviin säännöksiin; katsoo, että mainittu koordinointi 
mahdollistaisi lainsäädäntöä koskevan tiedon ja tietoisuuden paranemisen ja lisäksi sillä
selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin oikeuskehystä ja vältettäisiin päällekkäisten 
säännösten lisääntyminen, mikä vaikuttaa erityisen kielteisesti työllisyyteen;

28. kehottaa kansalaisjärjestöjä puolustamaan ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja edistämään 
nykyistä enemmän oleskelulupien myöntämistä; kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
tarvittavaa lainsäädäntöä sellaisten virallisten elinten määrän lisäämiseksi, jotka tukevat 
hyväksikäytön uhreja, ja ulottamaan terveydenhuoltoverkkojen ja psykologisen tuen 
verkkojen koskemaan tarvittaessa myös hyväksikäytön uhreja; vaatii myös työtarkastuksia 
kaikkinaisen hyväksikäytön ja pakkotyön hävittämiseksi;

29. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki työntekijät, myös asemansa laillistamista 
odottavat, voivat kääntyä työtuomioistuinten ja yhtäläisestä kohtelusta vastaavien 
viranomaisten puoleen saadakseen suojan oikeuksilleen, jotka liittyvät heidän tekemäänsä 
työhön, mukaan lukien oleskeluluvan voimassaoloajan ulkopuolella tehty työ; kehottaa 
jäsenvaltioita tarvittaessa säätämään lainmukaisen vaatimuksen, joka varmistaa oikeuden 
kääntyä asianomaisten oikeusviranomaisten puoleen myös niille maahanmuuttajille, jotka 
odottavat asemansa laillistamista; ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikille 
työntekijöille annetaan asianmukaista apua ennen oikeuskäsittelyä, sen aikana ja sen 
jälkeen;

30. kehottaa komissiota harkitsemaan, olisiko yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
soveltaminen ulotettava koskemaan sosiaaliturvaa erityisesti niiden työntekijöiden osalta, 
jotka oleskelevat tai ovat töissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa vain rajoitetun ajan;
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31. kehottaa komissiota ryhtymään välittömästi toimiin kaikenlaisen syrjinnän kieltävän 
Euroopan lainsäädännön edistämiseksi, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä mukaan lukien, ja 
varmistamaan, että YK:n uuden vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
määräykset otetaan asianmukaisesti huomioon;

32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan syrjinnän monet eri muodot ja 
varmistamaan, että tämä heijastuu tulevissa toimissa ja ohjelmissa.
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