
PR\667501EL.doc PE 388.716v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2007/2094(INI)

16.5.2007

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής
(2007/2094(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Kathalijne Maria Buitenweg



PE 388.716v01-00 2/7 PR\667501EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3



PR\667501EL.doc 3/7 PE 388.716v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής
(2007/2094(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (A6-0000/2007),

Εφαρμογή της οδηγίας για την ίση μεταχείριση
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των 

Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το 2006 επιβεβαιώνει πως οι διακρίσεις 
παραμένουν ένα σοβαρό πρόβλημα για τα κράτη μέλη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ένα πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο1, το 64% των 
πολιτών σε 25 κράτη μέλη πιστεύουν ότι οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής είναι 
ακόμη πολύ διαδεδομένες,

Γ. εκτιμώντας ότι η έγκριση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύ 
σημαντικό βήμα για την ανύψωση του επιπέδου προστασίας των θυμάτων διακρίσεων 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και για να τους δοθούν περισσότερες 
δυνατότητες αποκατάστασης,

Το βάρος της απόδειξης
Δ. εκτιμώντας ότι η διάταξη της οδηγίας σχετικά με το βάρος της απόδειξης αποτελεί καίριο 

στοιχείο της, διότι συμβάλλει στην πραγματική υλοποίηση της προστασίας που 
προσφέρει η οδηγία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία όσον αφορά το βάρος της απόδειξης δείχνει πως 
υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με το τι μπορεί 
να γίνει δεκτό ως εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο εκ μέρους των καταγγελλόντων,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της ισότητας θα γίνει ευχερέστερη εάν 
οι κανόνες σχετικά με το βάρος της απόδειξης σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις 
επεκταθούν και στις δικαστικές διατάξεις για την προστασία από αντίποινα,

Φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης
Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πλέον φορείς για την 

προώθηση της ίσης μεταχείρισης, ή έχουν αναθέσει τα σχετικά καθήκοντα σε υπάρχοντες 
φορείς,

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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Η. εκτιμώντας ότι οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να διαθέτουν 
τους κατάλληλους πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και χρηματικούς,

Θ. εκτιμώντας ότι οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης πρέπει να μπορούν να 
λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος και να γίνονται αντιληπτοί ως ανεξάρτητοι -
δηλαδή όχι κρατικοί- φορείς,

Ι. εκτιμώντας ότι ο εξαιρετικά χαμηλός αριθμός καταγγελιών ενώπιον των φορέων για την 
προώθηση της ίσης μεταχείρισης, σε ορισμένα κράτη μέλη, αποτελεί αιτία 
προβληματισμού, ιδίως σε χώρες όπου θα περίμενε κανείς περισσότερες καταγγελίες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας η κατάρτιση δημόσιων υπαλλήλων στους 
σκοπούς της οδηγίας αυτής, λόγω της αρμοδιότητάς τους στην εφαρμογή της,

Πεδίο εφαρμογής
ΙΒ. εκτιμώντας ότι δεν είναι πάντοτε δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ διακρίσεων λόγω 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και διακρίσεων λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων ή 
εθνικότητας,

Διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση
ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο επιβεβαιώνει πως η ύπαρξη 

νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην ΕΕ δεν είναι επαρκώς γνωστή και ότι, κατά μέσον 
όρο, μόνο το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματα που 
έχουν εάν πέσουν θύματα διακρίσεων ή παρενόχλησης,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ευρείες 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (διαδίκτυο, εκστρατείες ενημέρωσης, 
διαφημίσεις στην τηλεόραση και τις εφημερίδες),

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν σημαντικά μέτρα 
ενσωματώνοντας, για παράδειγμα, στην εθνική νομοθεσία τους την υποχρέωση των 
εργοδοτών να ενημερώνουν τους εργαζόμενους των επιχειρήσεών τους σχετικά με τη 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ειδικευμένοι φορείς στα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει 
τηλεφωνικές γραμμές άμεσης επικοινωνίας, μέσω των οποίων προσφέρουν πληροφορίες 
και υποστήριξη στα θύματα διακρίσεων,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη, όμως, ότι υπάρχουν και ορισμένα κράτη μέλη στα οποία 
εφαρμόσθηκαν μάλλον περιορισμένης έκτασης εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης ενώ, σε κάποιες χώρες, δεν έχει αναφερθεί καμία τέτοια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης,

ΙΗ. εκτιμώντας ιδίως ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ισότητα Ευκαιριών, 
τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσο και τα κράτη μέλη, θα πρέπει να καταβάλουν 
σημαντικές προσπάθειες με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους,

Συλλογή στοιχείων
ΙΘ. εκτιμώντας ότι η συλλογή στοιχείων μπορεί να είναι χρήσιμη για την απόδειξη της 
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εφαρμογής διακρίσεων, για την πολιτική ενημέρωσης και για την ανάπτυξη στρατηγικών
θετικής δράσης, θέτει όμως και πολλά ζητήματα ηθικής και νομικής φύσης,

νομική επανόρθωση
Κ. εκτιμώντας ότι οι εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών δεν πρέπει να εμποδίζουν 

την πρόσβαση στα δικαστήρια,

1. επαναλαμβάνει τη σημασία της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, όσον αφορά την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνική 
καταγωγή τους·

2. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2000/43/ΕΚ ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας και ότι, συνεπώς, 
θα πρέπει να λειτουργήσει ως θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί μια 
ολοκληρωμένη πολιτική κατά των διακρίσεων·

3. τονίζει ότι η οδηγία δεν περιορίζεται στην πρόσβαση στην απασχόληση, την 
αυτοαπασχόληση και τη θέση εργασίας, αλλά καλύπτει και πεδία όπως η εκπαίδευση, η 
κοινωνική μέριμνα, η κοινωνική ασφάλιση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και η 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και η προσφορά τους, ώστε να διαφυλαχθεί η 
ανάπτυξη δημοκρατικών και ανοικτών κοινωνιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων, 
ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνική καταγωγή·

4. σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δραστηριοποιηθεί για 
την εφαρμογή της οδηγίας, εκφράζει όμως την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι λίγα
μόνο έχουν μεταφέρει πλήρως όλες τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο·

5. επισημαίνει, ιδίως, ότι είναι πολύ απογοητευτική η εφαρμογή των διατάξεων που 
αφορούν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και εκείνων σχετικά με το βάρος της 
απόδειξης·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν εξαιρέσει από το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περισσότερους τομείς δραστηριότητας από ό,τι θα ήταν 
επιθυμητό ή δικαιολογημένο·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 
και να θέτει σε κίνηση, χωρίς καθυστέρηση, τις διαδικασίες για παράβαση, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο·

8. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να λάβει ένα έγγραφο στο οποίο 
θα απαριθμούνται οι εξαιρέσεις που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη στις νομοθεσίες τους, 
ώστε να ακολουθήσει ένας δημόσιος διάλογος για τις εξαιρέσεις αυτές·

9. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίσουν για την πραγματοποίηση 
ανεξάρτητων ερευνών όσον αφορά τις επιπτώσεις των εθνικών χρονικών ορίων και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία από αντίποινα·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των γνώσεων των πολιτών της ΕΕ για 
την ισχύουσα νομοθεσία κατά των διακρίσεων·
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11. επισημαίνει ότι οι νόμοι είναι αποτελεσματικοί μόνο όταν οι πολίτες γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους και έχουν ευχερή πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, δεδομένου ότι, το 
σύστημα προστασίας που προβλέπει η οδηγία, κινητοποιείται μετά από πρωτοβουλία των 
πολιτών·

12. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 10 της οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να 
ενημερώνουν τους πολίτες, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σχετικά με το περιεχόμενο της 
οδηγίας αυτής·

13. είναι πεπεισμένο για τη ζωτική σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ότι οι υπάλληλοι 
ενημερώνονται για τους στόχους και το περιεχόμενο της οδηγίας, λόγω της ευθύνης που 
αυτοί επωμίζονται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αλλά και για να αποφευχθεί 
κάθε κίνδυνος ρατσιστικών συμπεριφορών μέσα στα ίδια τα κρατικά όργανα· καλεί τα 
κράτη μέλη να επενδύσουν τους αναγκαίους πόρους για την πραγματοποίηση της 
κατάρτισης αυτής·

14. συνιστά στα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τους φορείς για την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης με τους αναγκαίους πόρους και αρμοδιότητες, ώστε να μπορέσουν να 
επιτελέσουν αποτελεσματικά τα σημαντικά καθήκοντά τους·

15. συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την ανεξάρτητη λειτουργία των 
φορέων για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης· προς τον σκοπό αυτόν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς τις αρχές που σχετίζονται με το καθεστώς των 
εθνικών θεσμικών οργάνων ("Αρχές του Παρισιού"), όπως εγκρίθηκαν με το ψήφισμα 
48/134 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, όπου 
περιλαμβάνονται και αρχές για την κατάλληλη χρηματοδότηση τέτοιων φορέων1·

16. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη θέση του Κοινοβουλίου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν πως οι ανεξάρτητοι φορείς διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς
πόρους, τουλάχιστον για να είναι δυνατή η αδάπανη εξέταση των καταγγελιών προσώπων 
που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν μια οικονομική συνεισφορά, και καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει, μαζί με τα κράτη μέλη, τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού·

17. συνιστά στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη 
όπως, για παράδειγμα, η προσφορά της δυνατότητας στους φορείς για την προώθηση της 
ίσης μεταχείρισης να συμμετέχουν ως φίλοι του Δικαστηρίου σε δικαστικές διαδικασίες·

18. συνιστά τα δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες και σχετικά με το αποτέλεσμα των 
σχετικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων, ειδικευμένων φορέων ή άλλων οργανισμών, 
να καταγράφονται κατά είδος διάκρισης, ώστε να βελτιωθεί η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδίως σε χώρες όπου οι 
ειδικευμένοι φορείς και/ή τα δικαστήρια εξετάζουν τις καταγγελίες για όλα τα είδη 
διακρίσεων·

19. τονίζει ότι θα πρέπει να προσφέρεται υποστήριξη στα θύματα των διακρίσεων και
υπενθυμίζει ότι, από την άποψη αυτή, μπορούν να προσφέρουν πραγματική βοήθεια τόσο 
οι επίσημοι οργανισμοί, όσο και ανεπίσημοι φορείς·

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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20. συνιστά στα κράτη μέλη να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους σε αυτούς τους 
επίσημους και ανεπίσημους φορείς·

21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τα διάφορα νομικά ζητήματα και 
παραμέτρους όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων και να προτείνει τρόπους για τη 
βελτίωση της καταγραφής των περιπτώσεων διάκρισης·

22. επαναλαμβάνει ότι είναι πολιτικά, κοινωνικά και νομικά επιθυμητό να τεθεί τέρμα στην 
ιεράρχηση της προστασίας διακρίσεις αναλόγως της αιτιολόγησής τους και χαιρετίζει, 
από την άποψη αυτή, την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει πρόταση για τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να περιλάβει και όλους τους άλλους 
λόγους διακρίσεων·

*

* *

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


