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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az Eurobarometer egyik legutóbbi felmérése szerint az európaiak 51%-a véli úgy, 
hogy országaikban nem tettek kellő erőfeszítéseket a hátrányos megkülönböztetés 
leküzdésére;

B. mivel az Eurobarometer megállapításai – melyek szerint hiányoznak a tájékoztatási 
stratégiák, és ebből következően a közvélemény nem ismeri kellőképpen a hátrányos  
megkülönböztetés elleni európai és nemzeti jogszabályokat – közérdekű problémára 
hívják fel a figyelmet;

1. üdvözli a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló bizottsági közleményt, amelynek célja a törvény előtti egyenlőség, 
az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elvének megerősítése a tagállamokban a 
szubszidiaritás elvének teljes tiszteletben tartása mellett és a vonatkozó nemzeti 
hagyományoknak és gyakorlatoknak megfelelően; miközben értékeli a Bizottság 
jelentésében szereplő áttekintést az irányelv végrehajtásáról, megjegyzi, hogy az is 
hasznos lett volna, ha részletes leírást kapnak arról, hogyan építették be a 2000/43/EK 
irányelv rendelkezéseit a nemzeti jogszabályozásba, ahogyan azt az irányelv maga is 
megszabja; továbbá megjegyzi, hogy a Bizottság nem csak a részletes információgyűjtést 
vállalta, hanem azt is, hogy beszámol róla az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és az 
Európai Parlament „a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő esélyek mindenki 
számára című keretstratégiáról” szóló, 2006. június 14-i állásfoglalásában1 felkérte a 
Bizottságot, hogy „sürgősen vizsgálja meg a hátrányos megkülönböztetés elleni 
irányelveket végrehajtó jogszabályok minőségét és tartalmát”;

2. elismeri, hogy a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés és a migráns 
munkaerő, főleg a tiltott és be nem jelentett munkaerő kizsákmányolásának különféle 
formái, amelyek néha ennek következményei, aláássák a magas szintű foglalkoztatottság 
és szociális védelem elérését, a gazdasági és társadalmi kohéziót,valamint a gazdasági 
növekedést és hatékonyságot, valamint a szolidaritást;

3. elismeri, hogy a 2005-2010-es időszakra szóló, a lisszaboni stratégiát kiegészítő és 
megerősítő szociálpolitikai program alátámasztja a gazdasági fejlődés közösségi 
dimenzióját, és előmozdítja az egyenlő esélyek elérését, hozzájárulva ezzel a nagyobb 
társadalmi beilleszkedési lehetőségeket nyújtó társadalom megteremtéséhez;

4. hangsúlyozza, hogy egyenlő fontosságot kell tulajdonítani a hátrányos megkülönböztetés 
minden indítóokának;

5. kéri – különös tekintettel a foglalkoztatottságra –, hogy vegyék figyelembe a 

  
1 Elfogadott szövegek P6_TA (2006)0261.
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munkavállalás bizonyos sajátos területeit, így például a tagállamok bármelyikében a 
családi és az otthoni gondozás és segítségnyújtás területén történő alkalmazást, ami 
kevéssé szabályozott és védett, valamint az egészségügyi szolgáltatások területén végzett 
munkát, aminél problémák merülnek fel a közszférában történő alkalmazás elérhetőségére 
vonatkozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatban is;

6. sürgeti azokat a tagállamokat és szociális partnereket, akik még nem juttatták el a 
szükséges információkat a Bizottságnak a faji vagy etnikai származáson alapuló 
megkülönböztetés ellen folytatott küzdelmük során használt módozatokról és eszközökről 
és az elért eredményekről, hogy tegyék meg azt;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az 
irányelvet teljes mértékben és megfelelő módon végrehajtsák; támogatja és ösztönzi a 
Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 226. cikke értelmében kezdeményezzen jogsértési 
eljárást azon tagállamokkal szemben, amelyeknek nemzeti végrehajtási intézkedései nem 
állnak összhangban a 2000/43/EK irányelvvel, különös tekintettel az irányelv 13. 
cikkében meghatározott, az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervek 
hatásköreire és a függetlenségi követelményre, és széles körben tájékoztassa az európai 
polgárokat a helyzetről;

8. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be egyedi cselekvési tervet a Parlamentnek és a 
Tanácsnak a nemzeti végrehajtási intézkedések hatásának megfigyelési és leírási 
mechanizmusairól és módszereiről; hangsúlyozza, hogy fontos lenne olyan 
mechanizmusok kidolgozása, amelyek a hátrányos megkülönböztetésről szóló, az 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a munkaügyi viszonyokról történő 
adatgyűjtésre vonatkoznak, különösen a tiltott, be nem jelentett, rosszul fizetett és nem 
biztosított munkára összpontosítva, mivel ez hasznos eszköz lenne a hátrányos 
megkülönböztetés elleni politikák és az ellene folyó küzdelemben megvalósuló 
gyakorlatok azonosítására, ellenőrzésére és felülvizsgálatára, kéri a Bizottságot, hogy 
állapítson meg közös előírásokat az adatok vonatkozásában a közölt információ hatékony 
összehasonlíthatósága céljából; felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy ne csak a 
végrehajtásra vonatkozó jogszabályok tartalmát vizsgálják meg, hanem azok 
elfogadtatásának hatékonyságát is;

9. elismeri, hogy az általános érdekű szolgáltatások mélyreható szerepet játszhatnak a 
hátrányos megkülönböztetés, valamint a faji és etnikai származáson alapuló kirekesztés 
ellen folytatott küzdelemben; ezért sürgeti a tagállamokat annak biztosítására,, hogy az 
általános érdekű szolgáltatásokat nyújtók – figyelembe véve az adatvédelmi 
jogszabályokat és a polgári szabadságjogokat – etnikai ellenőrzéssel biztosítsák az 
egyenlő bánásmódot és befogadást, és ezáltal hangsúlyozzák az általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtók ezen a területen betöltött kulcsszerepét; hangsúlyozza, hogy az 
általános érdekű szolgáltatásokat nyújtók – mint a faji és etnikai kisebbségek egyenlő 
bánásmódja terén a legjobb gyakorlatokat alkalmazó szervek – foglalkoztatóként és 
szolgáltatóként egyaránt példát mutathatnának;

10. felszólít különösen arra, hogy szigorúan ellenőrizzék a bizonyítási teher részleges 
megfordulására vonatkozó szabály alkalmazását, ami különösen hatékony a 
foglalkoztatással kapcsolatos jogviták esetében;
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11. ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közösségi elvárásokon túlmutató nemzeti 
rendelkezéseket, és készítsen mérleget a javasolt nemzeti intézkedések előnyeiről és 
hátrányairól, és működjön együtt a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak helyzetének 
javítását célzó megoldási javaslatok megtételében;

12. rámutat arra, hogy a hátrányosan megkülönböztető bánásmód tiltásának nem szabad 
negatív következményekkel járnia a bizonyos faji vagy etnikai származású emberek 
hátrányos helyzetének megelőzésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedések 
folytatására vagy bevezetésére nézve, amennyiben ezen intézkedések fő célja az, hogy 
eleget tegyenek az említett kategóriába tartozó személyek sajátos igényeinek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy folytassa tanulmányait a pozitív cselekvés ügyéről, annak érdekében, 
hogy erről határozottabb álláspontot alakíthasson ki;

13. támogatja a 2007 és 2013 közötti időszakra az Európai Szociális Alap (például az 
EQUAL-kezdeményezés) és a PROGRESS program által támogatott kezdeményezéseket, 
amelyek célja többek között a fogyatékkal élők társadalmi integrációja, valamint a 
hátrányos megkülönböztetések elleni küzdelem előmozdítása; felkéri a tagállamokat és a 
megfelelő közösségi intézményeket, hogy törekedjenek a polgárok aggodalmaira 
leginkább választ adó stratégiai célkitűzések előmozdítására, és bocsássanak 
rendelkezésre megfelelő forrásokat az Európai Unión belüli és azon kívüli nagyobb fokú 
szolidaritás előmozdítására, különösen a Közösség 2008–2009-es költségvetése
szerkezetének újragondolásakor; 

14. üdvözli, hogy a Bizottság foglalkozik a többszörösen hátrányos megkülönböztetés 
problémájával, és hogy többek között vizsgálatot indított ebben a témában; kéri a 
Bizottságot, hogy fogadjon el a többszörös megkülönböztetésre vonatkozóan olyan 
koncepciót, amely képes figyelembe venni azt a lehetőséget is, hogy bizonyos egyének 
egyszerre több ok miatt is hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve;

15. felkéri a munkaadókat, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a munkahelyi 
megkülönböztetést eltörlő folyamat előmozdításában, hangsúlyozza a munkaadók pozitív 
bevonásának és a sokféleség politikája által a munkahelyekre gyakorolt pozitív hatás 
fontosságát; üdvözli, hogy az európai szociális partnerek lezárták a munkahelyi 
zaklatásról és erőszakról szóló keretmegállapodásról folytatott tárgyalásaikat, ami jó 
példája a méltóságteljes munka támogatásának Európában; felkéri a Bizottságot az ilyen 
megállapodások tiszteletben tartásának és hatékony alkalmazásának figyelemmel 
követésére; sürgeti a munkaadókat, hogy a vállalatok szociális felelősségvállalásának 
alapelvével összhangban tartsák fenn az egyenlőséget és a munkavállalók oktatásával és 
képzésével küzdjenek a faji és etnikai megkülönböztetés és kirekesztés ellen;

16. kiemeli a különböző – helyi, nemzeti és európai – irányító rétegeknek a diszkrimináció 
leküzdésében való együttműködésének fontosságát;

17. üdvözli a sokféleség fokozódó tudatosodását és a sokféleség kezelésének jó üzleti 
gyakorlatként történő használatát; rámutat a sokféleség kezelésének üzleti hasznára; 
elismeri, hogy a sokféleség kihívást jelenthet az irányítás és a munkaerő-toborzás 
tekintetében; sürgeti a KKV-k szervezeteit, hogy segítsenek tagjaiknak ezen a területen, 
hogy a KKV-k profitálhassanak a változatos munkaerőből származó hozzáadott értékből;
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18. emlékeztet „A vállalatok társadalmi felelőssége: új partnerség” című, 2007. március 13-i 
állásfoglalására1, amelyben hangsúlyosan szerepel, hogy a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem részét képezi ennek a felelősségvállalásnak; megismétli a Bizottsághoz 
intézett kérését, miszerint ösztönözze a vállalatok önkéntes társadalmi felelősségvállalási 
kezdeményezéseiből származó jó gyakorlatok terjesztését, miközben felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fel az egyenlő bánásmódot és a sokféleség előmozdítását a 
vállalatok által betartandó kritériumok listájára;

19. ösztönzi a Bizottságot, hogy a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetés leküzdése
terén – beleértve a képzéseket is–, valamint az álláspályázatok névtelensége 
vonatkozásában segítse elő a bevált legjobb gyakorlatok cseréjét a tagállamok között;

20. hangsúlyozza, hogy az európai szakszervezetek aggodalommal fogadják, hogy a 
tagállamok a szociális partnerekkel szemben elsőbbségben részesítik a nem kormányzati
szervezeteket a hátrányos megkülönböztetésről folytatott párbeszédben; kiemeli a 
szociális partnereknek a vállalatokon belüli egyenlő bánásmód elősegítésében, a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás elvének alkalmazásában és a hátrányos megkülönböztetés 
áldozatává váló munkavállalóknak történő segítségnyújtásban játszott alapvető szerepét;

21. nagyra becsüli a 2006. május 17-i 771/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot
az „Esélyegyenlőség mindenki számára” európai évéről (2007) – az igazságos társadalom 
irányában2; mindazonáltal felhívja a figyelmet arra, hogy a 2007-es évet össze kell kötni a 
2008-assal, amely a kultúrák közötti párbeszéd európai éve lesz; üdvözli az 
„Esélyegyenlőség mindenki számára” európai évével kapcsolatos kezdeményezéseket és a
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel egyidejűleg a különbségek 
megünneplésére tett erőfeszítéseket; rámutat a jelenlegi jogszabályok értelmében létező 
jogok fontosságára; sürgeti a tagállamokat, hogy az „Esélyegyenlőség mindenki számára”
évében tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a polgárokban tudatosítsák törvényes
jogaikat; megjegyzi, hogy az emberekben egyre inkább tudatosul, hogy a befogadó 
társadalmak – más szavakkal azok, amelyek szembenéznek a sokféleség kihívásaival és 
lehetőségeivel – vannak a legjobb versenyhelyzetben;

22. úgy véli, hogy az intézkedéseknek a többi közösségi intézkedéssel összefüggésben kell 
állniuk és azokat ki kell egészíteniük, különös tekintettel azokra a politikákra, amelyek a
hátrányos megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés leküzdését és az alapvető jogok, 
az oktatás, a képzés, a kultúrák közötti párbeszéd és a fiatalokkal kapcsolatos kérdések, a 
nemzetiség, a migráció, a menedékjog és a nemek egyenlőségének előmozdítását 
célozzák, valamint felhívja a Bizottságot, hogy erősítse a fenti programok 
összehangolását;

23.felkéri a tagállamokat, hogy az európai foglalkoztatási stratégia keretében a nemzeti 
cselekvési tervekben határozzanak meg az összes kisebbség, különösen a faji és etnikai 
kisebbségek, munkaerő-piaci integrációjának megkönnyítését célzó, mélyrehatóbb 
intézkedéseket és módszereket; az ezen integrációra irányuló következetesebb 
megközelítés érdekében kéri a Bizottságot, hogy a foglalkoztatottság előmozdítását célzó 
tagállami politikákhoz nyújtott következő iránymutatásokban vegye figyelembe azokat az 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2007)0062.
2 HL L 146., 2006.5.31., 1. o.
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e területen megvalósítandó politikákra vonatkozó főbb javaslatokat, amelyeket a 
2006/33/EK bizottsági határozatban1 létrehozott, az etnikai kisebbségek társadalmi 
integrációjával és teljes mértékű munkaerő-piaci részvételével foglalkozó magas szintű 
szakértői csoport nyújt majd be 2007 végéig;

24. úgy véli, hogy a részvételt – faji vagy etnikai származásra tekintet nélkül – ki kell 
terjeszteni az olyan területekre, mint az oktatás és a szakképzés, beleértve a származási 
ország nyelve megtanulásához és megfelelő szinten tartásához való jogot;

25. úgy véli, hogy a roma közösségnek – más elismert etnikai közösségekkel együtt – különös 
szociális védelemre van szüksége, különösen a bővítést követően, mivel a 
kizsákmányolás, a hátrányos megkülönböztetés és a kirekesztés problémái azóta még 
inkább kiéleződtek;

26. tudomásul veszi azokat a nehézségeket, amelyekkel az Európai Unióba nemrég érkezett 
migránsoknak, különösen a nőknek kell szembesülniük, akiknek a diszkrimináció kettős 
formáját kell elszenvedniük nemük és etnikai származásuk miatt; felhívja a tagállamokat, 
hogy a migránsok zökkenőmentes beilleszkedése érdekében fokozzák az erőforrások 
mennyiségét és a szociális szolgáltatásokat, miközben tájékoztatják őket a tagállamokban 
érvényes alapelvekkel és jogszabályokkal összhangban meglévő jogaikról és 
kötelezettségeikről;

27. megjegyzi, hogy olyan integrált megközelítésre van szükség a faji és etnikai származáson 
alapuló hátrányos megkülönböztetés megtiltásához, ami számításba veszi egyrészt a 
tagállamokbeli kisebbségek jogainak elismerése és védelme között meglévő szoros 
kapcsolatot, másrészt az idegengyűlölet leküzdésére irányuló intézkedéseket; az integrált
megközelítés szükségessége kiterjed a bevándorlás ehhez kapcsolódó témájára, külön 
hivatkozással a legális bevándorlásra, az illegális bevándorlás elleni küzdelemre, az 
európai migrációs hálózat jövőjére, valamint a családegyesítéskor és az Európai Unió 
tagállamaiba történő belépéskor alkalmazandó szabályokra vonatkozó cselekvési tervre; 
ezek összehangolása lehetővé tenné a tájékoztatás javítását és a jogszabályok 
tudatosítását, ugyanakkor a jogi keretek egyértelművé tételét és egyszerűsítését, ezáltal 
pedig elkerülhetővé válna az egymást átfedő és a foglalkoztatásra különösen káros 
hatással bíró szabályok túlburjánzása;

28. kéri a nem kormányzati szervezeteket, hogy védelmezzék az emberkereskedelem 
áldozatainak jogait és játszanak nagyobb szerepet az emberkereskedelem áldozatai részére 
történő tartózkodási engedélyek kiadásának megkönnyítésében; felkéri a tagállamokat a 
kizsákmányolás áldozatává vált embereknek támogatást nyújtó kormányzati intézmények 
számának növeléséhez szükséges szabályozás előmozdítására, és ahol az szükséges, az 
egészségügyi ellátás és a pszichológiai támogató hálózatok szükséges mértékben történő 
kiterjesztésére; valamint kéri a munkahelyi ellenőrzések bevezetését a kizsákmányolás és 
a kényszermunka minden formájának felszámolása érdekében;

29. felkéri a tagállamokat, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy minden munkavállaló 
számára – beleértve a helyzetük rendezésére várókat is – elérhetők a munkaügyi 
bíróságok, hogy megvédhessék az általuk végzett munkával kapcsolatos jogaikat, 

  
1 HL L 21., 2006.1.25., 20. o.
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beleértve azt a munkát is, amelyet olyan időszakokban végeztek, amikor nem rendelkeztek 
tartózkodási engedéllyel; felkéri a tagállamokat, hogy szükség esetén vezessenek be 
jogszabályi követelményeket annak biztosítására, hogy a még rendezetlen jogállású 
migráns munkavállalók számára is elérhetők legyenek a megfelelő igazságszolgáltatási 
hatóságok; és biztosítsák, hogy minden munkavállaló megfelelő támogatásban részesüljön 
a jogi eljárások alatt, előtt és után;

30. kéri a Bizottságot annak megfontolására, hogy nem kellene-e megvizsgálnia az egyenlő 
bánásmód elvének a társadalombiztosítás területén történő alkalmazását, különösen 
azoknak a munkavállalóknak a vonatkozásában, akik csak korlátozott ideig tartózkodnak 
vagy dolgoznak az Európai Unió tagállamaiban;

31. kéri a Bizottságot a haladéktalan cselekvésre annak érdekében, hogy előmozdítsa a 
hátrányos megkülönböztetés minden formáját – beleértve a vallási vagy más 
meggyőződésen, a fogyatékosságon, életkoron vagy nemi irányultságon alapuló 
megkülönböztetést – tiltó jogszabályokat, biztosítva az Egyesült Nemzetek által a 
fogyatékkal élő személyek jogairól szóló, újonnan elfogadott egyezmény 
rendelkezéseinek kellő figyelembevételét;

32. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el a hátrányos megkülönböztetés 
számos formájának meglétét, és biztosítsák, hogy ez jövőbeli politikáikban és 
programjaikban is tükröződjön;
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