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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изпълнението на Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г., отнасяща се до 
прилагането на принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата или 
етническия произход
(2007/2094(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, както и становищата на Комисията по правата на жените и 
равенството между половете и на Комисията по заетостта и социалните въпроси 
(A6-0000/2007),

Прилагане на Директивата за равенство между расите
А. като се има предвид, че годишният доклад за 2006 г. на Европейския център за 

мониторинг на расизма и ксенофобията потвърждава, че дискриминацията все още 
представлява сериозен проблем в държавите-членки;   

Б. като се има предвид, че неотдавна проведено изследване на "Евробарометър"¹ 
показва, че 64 % от гражданите, подложени на проучването в двадесет и пет 
държави-членки, смятат, че дискриминацията, основаваща се на етническия 
произход, все още е широко разпространена; 

В. като се има предвид, че приемането на Директива 2000/43/ЕО може да се счете за 
сериозна стъпка в посока към повишаване на нивото на защита за жертвите на 
дискриминация, основаваща се на расов или етнически произход, както и по 
отношение на предоставянето им на по-добри възможности за получаване на 
правна помощ; 

Тежест на доказване
Г. като се има предвид, че разпоредбата, засягаща тежестта на доказване, 

представлява основен аспект  на Директивата, тъй като допринася за ефективното 
прилагане на предвидената защита;  

Д. като се има предвид, че съдебната практика, касаеща тежестта на доказване, 
показва, че все още съществуват значителни различия между държавите-членки, 
що се отнася до доказателствата, които се приемат за добри и достатъчни на пръв 
поглед (prima facie) от ищците;

Е. като се има предвид, че би могло да се спомогне за ефективното прилагане на 
принципа на равенството, ако разпоредбите, отнасящи се до тежестта на доказване 
при административни и граждански дела, бяха разширени до правни норми срещу 
преследване на жертвите;  
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Органи, занимаващи се с проблемите на равенството
Ж. като се има предвид, че понастоящем в почти всички държави-членки съществуват 

органи, занимаващи се с проблемите на равенството, или пък държавите-членки са 
възложили функциите, които следва да се изпълняват от подобни органи, на други 
съществуващи органи;

З. като се има предвид, че занимаващите се с проблемите на равенството органи 
следва да разполагат със съответните ресурси, що се отнася до личния им състав, а 
също така и до тяхното финансиране;  

И. като се има предвид, че органите, занимаващи се с проблемите на равенството, би 
трябвало да имат възможността да работят независимо от правителството, като 
освен това следва да се възприемат за независимо функциониращи органи, тоест 
органи, които не са част от правителството;

Й. като се има предвид, че изключително ниският брой жалби, получени от органите, 
занимаващи се с проблемите на равенството, в множество държави-членки, дава 
повод за безпокойство, особено по отношение на страните, в които бихме очаквали 
да се подават повече жалби;

К. като се има предвид, че обучението на държавни служители във връзка с целите, 
поставени от Директивата, е от жизненоважно значение поради отговорността, 
която те носят по отношение на нейното прилагане;

Обхват
Л. като се има предвид, че не винаги е възможно да се разграничи дискриминация, 

основаваща се на расов или етнически произход, и дискриминация на верска 
основа, дискриминация, свързана с възгледи или с национална принадлежност;

Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността
М. като се има предвид, че неотдавна проведеното от "Евробарометър" проучване 

потвърждава, че осведомеността за съществуването на насочено срещу 
дискриминацията законодателство в ЕС е на доста ниско ниво, като средно едва 
една трета от гражданите на ЕС твърдят, че знаят какви са правата им, в случай че 
се окажат жертви на дискриминация или бъдат подложени на тормоз;

Н. като се има предвид обаче, че някои държави-членки са предприели широк спектър 
от инициативи, насочени към повишаване на информираността/осведомеността 
(уебсайтове, кампании, телевизионни съобщения, обяви във вестниците); 

O. като се има предвид, че определени държави-членки са предприели важни 
инициативи, тоест включили са в състава на вътрешното си право задължение, 
изискващо от работодателите да осведомяват служителите си относно законите, 
свързани с дискриминацията;

П. като се има предвид, че определени специализирани органи в държавите-членки са 
създали "горещи" телефонни линии, предоставящи информация и помощ на 
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жертвите на дискриминация;  

Р. като се има предвид, че доста държави-членки са провели съвсем ограничен брой 
дейности, свързани с повишаване на информираността/осведомеността, като за 
някои страни не се съобщава въобще за никакви проведени кампании във връзка с 
повишаването на осведомеността;

С. като се има предвид, че както институциите на ЕС, така и държавите-членки, 
особено в контекста на Европейската година на равните възможности, следва да 
положат значителни усилия, за да бъдат информирани гражданите относно техните
права;

Събиране на данни
Т. като се има предвид, че събирането на данни може да бъде от полза за доказване на 

случаи на дискриминация, за осведомяването относно политиката, както и за 
разработването на положителни стратегии за предприемане на действия, но 
същевременно повдига определени въпроси, свързани както с етиката, така и с 
правото;

Правна помощ
У. като се има предвид, че алтернативните процедури за разрешаване на спорове не би 

трябвало да възпрепятстват достъпа до съдилищата,

1. Повторно набляга на важността на Директива 2000/43/EО, прилагаща принципа на 
равно третиране на лица, без разлика на расата или етническия произход;

2. Припомня, че Директива 2000/43/EО представлява един минимален стандарт и, 
следователно, трябва да функционира като основа за изграждането на всеобхватна 
политика, насочена срещу дискриминацията;

3. Подчертава факта, че Директивата излиза извън рамките на осигуряването на 
достъп до трудова заетост на базата на трудов договор, на базата на 
самоосигуряване, както и до упражняването на занаяти, като освен това е 
приложима спрямо образованието, социалната защита и общественото осигуряване, 
социалните помощи, както и към снабдяването със стоки и услуги и гарантирането 
на тяхната достъпност, с цел да се защити развитието на демократични и 
толерантни общества, които позволяват равноправно участие на всички лица в 
техния живот, независимо от расовия им или етнически произход;

4. Отбелязва със задоволство, че повечето държави-членки са предприели действия, с 
цел да се приложи Директивата, но същевременно изразява разочарованието си от 
това, че едва няколко държави са транспонирали изцяло всички разпоредби, 
съдържащи се в Директивата;

5. По-специално посочва, че може да се направи много повече по отношение на 
изпълнението на разпоредбите, засягащи обхвата на Директивата, както и относно 
тежестта на доказване;
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6. Изразява своето безпокойство, породено от факта, че държавите-членки са 
освободили от обхвата на приложение на Директивата повече области, отколкото е 
желателно или оправдано;

7. Призовава Комисията да продължи да следи внимателно за нейното правилно
прилагане и да започне незабавно съдебно производство за извършени нарушения, 
ако това се окаже необходимо;

8. Припомня на Комисията, че Парламентът би желал да получи документ, изброяващ 
случаите на освобождаване от задължения, които са създадени във вътрешното 
законодателство на държавите-членки, така че да се предостави възможност за 
публичен дебат относно тези случаи;

9. Припомня, че държавите-членки следва да се ангажират с независим преглед на 
въздействието на времевите срокове на вътрешнодържавно ниво, както и на 
ефективността на защитата срещу преследване на жертвите;

10. Изразява своята загриженост във връзка с ниското ниво на информираност сред 
гражданите на държавите-членки, що се отнася до законодателството, насочено 
срещу дискриминацията;

11. Изтъква факта, че законите са ефективни само когато гражданите притежават 
информация за техните права и им е осигурен лесен достъп до съдилищата, тъй 
като системата за защита, предвидена в Директивата, зависи от гражданите, които 
следва да поемат инициативата;

12. Припомня, че чл. 10 от Директивата налага на държавите-членки задължение за 
разпространяване на информация пред обществеността по отношение на 
съответните разпоредби, съдържащи се в Директивата, използвайки всички 
уместни за целта средства;

13. Напълно убедена е, че обучаването на служителите по въпросите, свързани с 
целите и разпоредбите на Директивата, е от жизненоважно значение, с оглед на 
тяхната отговорност за прилагането на Директивата в обществото като цяло, както 
и за целите на елиминирането на всякакъв риск от институционален расизъм в 
рамките на самите държавни органи; призовава държавите-членки да инвестират в 
подобно обучение.

14. Препоръчва на държавите-членки да обезпечат с ресурси нормалното 
функциониране на техните органи, занимаващи се с проблемите на равенството, и 
да им предоставят необходимите правомощия, за да бъдат те в състояние да 
изпълняват ефективно важната си функция;

15. Препоръчва на Комисията да наблюдава внимателно осъществяването на
независимата дейност на органите, занимаващи се с проблемите на равенството, 
като за тази цел тя може да използва за справка принципите, отнасящи се до
Статута на националните институции ("Парижките принципи"), приети с
резолюция 48/134 на Общото събрание на ООН от 20 декември 1993 г., които
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съдържат в себе си принципи, свързани с адекватното финансиране на подобни
органи1;

16. Припомня на Комисията за позицията на Парламента, изискваща от държавите-
членки да осигурят наличието на подходящи финансови ресурси, предоставени на 
разположение на независимите органи, за да може поне да се гарантира, че жалбите 
ще се разглеждат безплатно в случай на лица, които не са в състояние лично да
допринесат с финансово участие, като призовава Комисията да обсъди с 
държавите-членки как да се постигне тази цел. 

17. Препоръчва държавите-членки да се възползват от най-добрите практики на 
останалите държави-членки, като позволят, например, на органите, занимаващи се 
с проблемите на равенството, да участват в съдебни производства в качеството на 
наблюдатели и консултанти (amicus curiae); 

18. Препоръчва данните по жалбите, както и изходът от съответните съдебни 
производства, разглеждани от съдилища, специализирани органи, друг вид органи 
или трибунали, да се класифицират отделно според основанието за дискриминация, 
което би подобрило оценяването на ефективността на прилагане на 
законодателството, особено в държавите, в които специализирани органи и/или 
трибунали разглеждат всички видове основания за дискриминация;

19. Подчертава, че жертвите на дискриминация би трябвало получават съдействие при 
съдебни производства, като напомня, че както нормативно установените, така и 
неустановените със закон организации, могат да бъдат истински полезни на 
жертвите в това отношение;

20. Препоръчва на държавите-членки да подсигурят адекватно ресурсно обезпечаване 
както за нормативно установените организации, така и за организациите, които не 
са учредени със закон;  

21. Приканва Комисията да проучи внимателно различните правни въпроси и 
параметри, свързани с проблема, отнасящ се до събирането на данни, както и да 
представи предложения за подобряване на отбелязването на случаите на 
дискриминация;   

22. Отново подчертава, че е желателно от политическа, социална и правна гледна точка 
да се приключи с йерархичното структуриране на защитата срещу различните 
видове основания за дискриминация, като приветства в това отношение 
намерението на Комисията да представи предложение за разширяване обхвата на 
Директивата към всички останали основания за дискриминация;  

*

* *

23. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm


	667501bg.doc

