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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ
(2007/2094(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na 
stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci (A6-0000/2007),

Provádění směrnice o rasové rovnosti
A. vzhledem k tomu, že výroční zpráva Evropského střediska pro sledování rasismu 

a xenofobie za rok 2006 potvrzuje, že diskriminace v členských státech zůstává vážným 
problémem,

B. vzhledem k tomu, že nedávný průzkum Eurobarometru1 ukázal, že se 64 % dotázaných 
občanů z 25 členských států domnívá, že diskriminace na základě etnického původu je 
stále rozšířená, 

C. vzhledem k tomu, že přijetí směrnice 2000/43/ES lze chápat jako významný krok ke 
zvýšení úrovně ochrany obětí diskriminace na základě rasy nebo etnického původu a ke 
zlepšení jejich možností využít opravné prostředky, 

Důkazní břemeno
D. vzhledem k tomu, že ustanovení o důkazním břemenu je klíčovým prvkem směrnice, 

protože přispívá k účinnému vymáhání ochrany, kterou tato směrnice poskytuje,

E. vzhledem k tomu, že judikatura týkající se důkazního břemene ukazuje, že mezi 
členskými státy nadále existují značné rozdíly v tom, co žalobci uznávají jako přímý 
důkaz, 

F. vzhledem k tomu, že by účinnému uplatňování zásady rovnosti napomohlo rozšíření 
pravidel, která se týkají důkazního břemene v občanskoprávních a administrativních 
případech, na soudní ustanovení chránící před pronásledováním, 

Subjekty na podporu rovného zacházení
G. vzhledem k tomu, že téměř všechny členské státy nyní mají subjekty na podporu rovného 

zacházení nebo přidělily funkce těchto subjektů již existujícím orgánům,

H. vzhledem k tomu, že by subjekty na podporu rovného zacházení měly mít k dispozici 
odpovídající lidské a finanční zdroje,

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. vzhledem k tomu, že by subjekty na podporu rovného zacházení měly působit nezávisle 
na vládě a měly by tak být i vnímány, tj. neměly by být součástí vlády,

J. vzhledem k tomu, že extrémně nízký počet stížností obdržených subjekty na podporu 
rovného zacházení v několika členských státech je důvodem k obavám, a to zejména 
v zemích, kde lze očekávat více stížností,

K. vzhledem k tomu, že školení úředníků veřejné správy o cílech této směrnice má zásadní 
význam vzhledem k odpovědnosti, kterou mají za její uplatňování, 

Rozsah působnosti
L. vzhledem k tomu, že není vždy možno rozlišit diskriminaci na základě rasy nebo 

etnického původu od diskriminace na základě náboženského vyznání, přesvědčení nebo 
státní příslušnosti,

Šíření informací a zvyšování informovanosti
M. vzhledem k tomu, že nedávný průzkum Eurobarometru potvrdil, že informovanost 

o existenci právních předpisů namířených proti diskriminaci je v EU poměrně nízká a že 
v průměru pouze jedna třetina občanů EU uvedla, že zná svá práva v případě, že by se 
stala obětí diskriminace nebo obtěžování,

N. vzhledem k tomu, že některé členské státy zahájily širokou škálu iniciativ zaměřených na 
poskytování informací a zvyšování informovanosti (webové stránky, kampaně, televizní 
spoty, inzerce v tisku),

O. vzhledem k tomu, že některé členské státy učinily důležité kroky, kdy např. do svých 
vnitrostátních právních předpisů začlenily povinnost zaměstnavatelů informovat své 
zaměstnance o zákonech namířených proti diskriminaci,

P. vzhledem k tomu, že některé specializované subjekty v členských státech zavedly linky 
důvěry, kde poskytují informace a podporu obětem diskriminace,

Q. vzhledem k tomu, že několik členských států se v oblasti poskytování informací 
a zvyšování informovanosti angažovalo v poměrně omezeném rozsahu a některé země 
neohlásily vůbec žádné kampaně na zvyšování informovanosti,

R. vzhledem k tomu, že zejména v souvislosti s Evropským rokem rovných příležitostí by 
orgány EU a členské státy měly vyvinout zvláštní úsilí při poskytování informací 
občanům o jejich právech,

Shromažďování údajů
S. vzhledem k tomu, že shromažďování údajů může být užitečné pro dokazování 

diskriminace, poskytování informací a vypracování pozitivních akčních strategií, ale 
zároveň vyvstává několik etických a právních otázek,

Právní opravné prostředky
T. vzhledem k tomu, že alternativní postupy pro řešení sporů by neměly bránit přístupu 
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k soudům,

1. znovu upozorňuje na význam směrnice 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ;

2. připomíná, že směrnice 2000/43/ES představuje minimální standard, a proto by měla 
sloužit jako základ pro vytváření souhrnné politiky namířené proti diskriminaci;

3. zdůrazňuje, že se směrnice neomezuje na přístup k zaměstnání, samostatné výdělečné 
činnosti a k povolání, ale že se vztahuje i na oblasti, jako je vzdělávání, sociální ochrana 
a zabezpečení, sociální výhody a přístup ke zboží a službám, aby se zajistilo utváření 
demokratických a tolerantních společností, na nichž se budou moci podílet všichni 
občané bez ohledu na rasu nebo etnický původ;

4. s uspokojením konstatuje, že většina členských států podnikla kroky nutné k provádění 
směrnice, ale je zklamán tím, že pouze několik z nich náležitě převedlo všechna její 
opatření v plném rozsahu do vnitrostátního práva;

5. zdůrazňuje, že zejména uplatňování ustanovení, která se týkají působnosti směrnice 
a důkazního břemene, stále není ani zdaleka optimální;

6. vyjadřuje znepokojení nad tím, že členské státy vyjmuly více oblastí činností 
z působnosti směrnice, než je žádoucí a opodstatněné;

7. vyzývá Komisi, aby nadále bedlivě dohlížela nad jejím správným uplatňováním 
a v nutných případech neprodleně zahájila řízení pro nesplnění povinnosti;

8. připomíná Komisi skutečnost, že Parlament by rád obdržel dokument uvádějící seznam 
výjimek zavedených v právních předpisech členských států, aby o těchto výjimkách 
mohla proběhnout veřejná diskuse;

9. připomíná, že by členské státy měly provést nezávislé revize dopadu vnitrostátních lhůt 
a účinnosti ochrany před pronásledováním;

10. je znepokojen nízkou úrovní informovanosti občanů v členských státech o právních 
předpisech namířených proti diskriminaci;

11. zdůrazňuje, že právní předpisy jsou účinné jen tehdy, pokud  občané znají svá práva 
a mají snadný přístup k soudům, protože systém ochrany stanovený touto směrnicí je 
založen na iniciativě občanů;

12. připomíná, že článek 10 směrnice ukládá členským státům povinnost šířit informace 
o příslušných ustanoveních mezi veřejností všemi vhodnými způsoby;

13. je pevně přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné, aby byli úředníci veřejné správy 
vyškoleni o cílech a ustanoveních této směrnice vzhledem k odpovědnosti, kterou mají za 
její uplatňování v celé společnosti, a s cílem odstranit všechna rizika umožňující vznik 
rasismu v samotných vládních orgánech; vyzývá členské státy, aby do tohoto školení 
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investovaly;

14. doporučuje, aby členské státy svým subjektům na podporu rovného zacházení poskytly 
přiměřené zdroje a udělily pravomoci potřebné k tomu, aby mohly účinně vykonávat 
svou důležitou funkci;

15. doporučuje, aby Komise důkladně kontrolovala nezávislé působení subjektů na podporu 
rovného zacházení, přičemž pro tento účel může jako srovnání použít Zásady týkající se 
postavení vnitrostátních orgánů („Pařížské zásady“), které byly přijaty v rezoluci Valného 
shromáždění OSN č. 48/134 ze dne 20. prosince 1993 a zahrnují zásady  přiměřeného 
financování  těchto subjektů1;

16. připomíná Komisi názor Parlamentu, že členské státy musí zajistit, aby nezávislé subjekty 
měly k dispozici dostatečné finanční zdroje, aby mohly zaručit alespoň bezplatné 
přezkoumání stížností v případě občanů, kteří si je nemohou dovolit sami zaplatit, 
a vyzývá Komisi, aby diskutovala s členskými státy o tom, jak lze tohoto cíle dosáhnout;

17. doporučuje, aby členské státy využívaly osvědčené postupy jiných členských států, jako 
např. možnost subjektů na podporu rovného zacházení účastnit se  soudních řízení jako 
amicus curiae;

18. doporučuje, aby byly údaje o stížnostech a výsledky příslušných soudních řízení, 
specializovaných orgánů a dalších subjektů či soudů vedeny odděleně podle důvodu 
diskriminace, což by zlepšilo hodnocení účinnosti při uplatňování právních předpisů, 
zejména v zemích, kde se specializované orgány a/nebo soudy zabývají všemi druhy 
diskriminace;

19. zdůrazňuje, že by obětem diskriminace měla být poskytnuta pomoc při soudních řízeních, 
a připomíná, že v tomto ohledu mohou být obětem skutečně nápomocny státní i nestátní 
organizace;

20. doporučuje, aby členské státy těmto státním i nestátním organizacím zajistily přiměřené 
zdroje;

21. vyzývá Komisi, aby důkladně přezkoumala různé právní otázky a parametry týkající se 
shromažďování údajů a aby předložila návrhy, jak zlepšit vedení záznamů o případech 
diskriminace;

22. opakuje, že z politického, sociálního a právního hlediska je žádoucí zrušit hierarchii 
ochrany před různými důvody diskriminace, a v tomto ohledu vítá záměr Komise 
předložit návrh na rozšíření působnosti směrnice na všechny ostatní důvody 
diskriminace; 

*

* *

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.


