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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust) kohaldamise kohta
(2007/2094(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
arvamusi (A6-0000/2007),

Rassilise võrdsuse direktiivi rakendamine
A. arvestades, et Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2006. aasta 

aastaaruandes kinnitatakse, et diskrimineerimine on liikmesriikides jätkuvalt tõsine 
probleem;

B. arvestades, et hiljuti läbiviidud Eurobaromeetri1 uurimus näitab, et 64% 25 liikmesriigis 
küsitletud kodanikest arvab, et diskrimineerimine etnilise päritolu alusel on veel ikka 
laialt levinud; 

C. arvestades, et direktiivi 2000/43/EÜ vastuvõtmist võib pidada suureks edusammuks 
rassilise või etnilise päritolu alusel toimuva diskrimineerimise ohvrite kaitse tõhustamises 
ning neile õiguskaitsevahendite kasutamisel paremate võimaluste pakkumises; 

Tõendamiskohustus
D. arvestades, et tõendamiskohustuse säte on direktiivi põhiküsimus, sest see aitab kaasa 

direktiivis sätestatud kaitse tõhusale tagamisele;

E. arvestades, et tõendamiskohustusega seotud pretsedendiõigusest nähtub, et liikmesriikide 
vahel esineb veel ikka olulisi erinevusi selles, millised hagejate tõendid on prima facie
tõenditena vastuvõetavad;

F. arvestades, et võrdsuse põhimõtte tõhusat rakendamist saaks parandada, kui tsiviil- ja 
haldusasjades kehtestatud tõendamiskohustuse eeskirju laiendataks ohvristamist 
puudutavatele õigussätetele;

Võrdõiguslikkusega tegelevad organid
G. arvestades, et peaaegu kõigis liikmesriikides on nüüd võrdõiguslikkusega tegelevad 

organid või nad on teinud selliste organite ülesanded kohustuseks olemasolevatele 
organitele;

H. arvestades, et võrdõiguslikkusega tegelevatel organitel peaks olema piisavalt nii töötajaid 
kui ka rahalisi vahendeid; 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
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I. arvestades, et võrdõiguslikkusega tegelevad organid peaksid olema võimelised toimima 
valitsusest sõltumatult ning neid tuleks tajuda sõltumatult toimivatena, s.t mitte valitsuse 
osana;

J. arvestades, et mitmetes liikmesriikides võrdõiguslikkusega tegelevatele organitele 
esitatav äärmiselt väike kaebuste arv peaks olema murettekitav, eriti nendes riikides, kus 
võiks eeldada suuremal hulgal kaebusi;

K. arvestades, et ametiisikute koolitamine on direktiivi eesmärkide saavutamisel kriitilise 
tähtsusega, sest ametiisikud peavad direktiivi rakendama;

Reguleerimisala
L. arvestades, et alati ei ole võimalik eristada diskrimineerimist rassilise või etnilise päritolu 

alusel ja diskrimineerimist usu, vaadete või rahvuse alusel;

Teabe levitamine ja teadlikkuse tõstmine
M. arvestades, et hiljuti läbiviidud Eurobaromeetri uurimus kinnitab, et teadlikkus 

diskrimineerimise vastaste õigusaktide olemasolust ELis on üsna madal ning keskmiselt 
ainult üks kolmandik ELi kodanikest väidab teadvat oma õigusi, juhul kui nad peaksid 
sattuma diskrimineerimise või ahistamise ohvriks;

N. arvestades, et mõned liikmesriigid on siiski teinud hulgaliselt erinevaid teabe / 
teadlikkuse tõstmise algatusi (veebilehed, kampaaniad, teleklipid, ajalehereklaamid);

O. arvestades, et mõned liikmesriigid on teinud tähtsaid algatusi, s.t lisanud oma 
siseriiklikesse õigusaktidesse tööandja kohustuse teavitada töötajaid diskrimineerimist 
käsitlevatest õigusaktidest;

P. arvestades, et mõned liikmesriikide spetsialiseeritud organid on avanud diskrimineerimise 
ohvritele teabe andmiseks ja nende toetamiseks infotelefoni; 

Q. arvestades, et on ka mitmeid liikmesriike, kes on rakendanud teabe / teadlikkuse tõstmise 
meetmeid üsna piiratult ning et mõne liikmesriigi kohta ei ole teada ühtegi teadlikkuse 
tõstmise kampaaniat;

R. arvestades, et nii ELi institutsioonid kui ka liikmesriigid peaksid just eriti Euroopa 
võrdsete võimaluste aasta kontekstis tegema pingutusi, et kodanikke nende õigustest 
teavitada;

Andmete kogumine
S. arvestades, et andmete kogumine võib olla diskrimineerimise tõendamise, politsei 

teavitamise ja positiivsete erimeetmete strateegia väljatöötamise eesmärgil küll kasulik, 
kuid tekitab samal ajal mitmeid eetilisi ja õiguslikke küsimusi;

Õiguskaitsevahendid
T. arvestades, et alternatiivsed vaidluste lahendamise menetlused ei tohiks välistada 

võimalust pöörduda kohtusse,



PR\667501ET.doc 5/7 PE 388.716v01-00

ET

1. kordab 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust) tähtsust

2. tuletab meelde, et direktiiv 2000/43/EÜ on miinimumnõue ning peaks seega olema alus, 
millele ehitatakse üles ulatuslik diskrimineerimise vastane poliitika;

3. rõhutab, et direktiiv läheb kaugemale töö saamisest, füüsilisest isikust ettevõtjana ja 
kutsealal tegutsemisest ning seda kohaldatakse ka sellistele valdkondadele nagu haridus, 
sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetused ning kaupade ja teenuste 
kättesaadavus, selleks et tagada demokraatliku ja salliva ühiskonna areng, mis lubaks 
ühiskonnaelus osaleda kõikidel isikutel sõltumata nende rassilisest või etnilisest 
päritolust;

4. märgib rahuloluga, et enamik liikmesriike on võtnud meetmeid direktiivi rakendamiseks, 
kuid on pettunud, et vähesed on kõik selle sätted oma siseriiklikusse õigusesse täielikult 
üle võtnud;

5. juhib tähelepanu sellele, et eriti jätab soovida just direktiivi reguleerimisala ja 
tõendamiskohustuse rakendamist käsitlevate sätete rakendamine;

6. väljendab muret, et liikmesriigid on direktiivi reguleerimisalast jätnud välja rohkem 
tegevusvaldkondi, kui oleks soovitav või õigustatud;

7. kutsub komisjoni üles valvsalt jätkama direktiivi nõuetekohase rakendamise järelevalvet 
ning alustama vajadusel viivitamatult menetlust direktiivi rikkumise suhtes;

8. tuletab komisjonile meelde, et parlament sooviks saada dokumenti, milles on loetletud 
kõik liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud erandid, et alustada selliste erandite 
küsimuses avalikku mõttevahetust;

9. tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid siseriiklike tähtaegade mõju ja ohvristamise 
vastase kaitse tõhususe sõltumatult üle vaatama; 

10. on mures diskrimineerimise vastaste õigusaktide alase madala teadlikkuse pärast 
liikmesriikide kodanike hulgas;

11. rõhutab, et seadused on ainult siis tõhusad, kui kodanikud teavad oma õigusi ja 
õiguskaitse on neile kergesti kättesaadav, sest direktiivi sätestatud kaitsesüsteem sõltub 
kodanike algatusvõimest;

12.
tuletab meelde, et direktiivi artikkel 10 kohustab liikmesriike direktiivi asjaomaseid sätteid 

avalikkusele kõiki sobivaid viise kasutades teatavaks tegema;

13. usub kindlalt, et on ülimalt tähtis pakkuda ametnikele direktiivi eesmärkide ja sätete alast 
koolitust, sest neil on kohustus rakendada direktiivi kogu ühiskonnas, ning et kõrvaldada 
igasugune institutsionaalse rassismi oht valitsusasutustes endis; kutsub liikmesriike üles 
sellisesse koolitusse investeerima;
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14. soovitab liikmesriikidel eraldada oma võrdõiguslikkusega tegelevatele organitele 
piisavalt vahendeid ning neid nõuetekohaselt volitada, et nad saaksid oma tähtsat 
ülesannet tõhusalt täita;

15. soovitab komisjonil teha hoolikat järelevalvet võrdõiguslikkusega tegelevate organite 
sõltumatu toimimise üle, milleks võib viitedokumendina kasutada 20. detsembril 1993. 
aastal ÜRO Peaassamblee poolt vastuvõetud resolutsiooni 48/134 rahvuslike 
institutsioonide staatuse põhimõtete kohta (nn Pariisi põhimõtted), milles käsitletakse 
selliste organite piisavat rahastamist1;

16. tuletab komisjonile meelde parlamendi seisukohta, et liikmesriigid peavad 
võrdõiguslikkusega tegelevatele organitele tagama piisavate rahaliste vahendite 
olemasolu, et need organid saaksid tagada vähemalt nende isikute kaebuste tasuta 
käsitlemise, kes ei suuda ise maksta, ning kutsub komisjoni üles liikmesriikidega 
arutama, kuidas seda eesmärki saavutada;

17. soovitab liikmesriikidel kasutada teiste liikmesriikide parimaid tavasid, näiteks neid, 
millega lubatakse võrdõiguslikkusega tegelevatel organitel osaleda kohtumenetluses kui 
amicus curiae; 

18. soovitab eristada kaebusi puudutavad andmed ja igat liiki kohtute, spetsialiseeritud 
organite või muude organite poolt läbiviidud menetluste tulemused diskrimineerimise 
põhjuste järgi, mis hõlbustaks õigusaktide rakendamise tõhususe hindamist, eriti riikides, 
kus spetsialiseeritud organid ja/või kohtud tegelevad kõikide diskrimineerimise 
põhjustega; 

19. rõhutab, et diskrimineerimise ohvreid tuleks kohtumenetluses abistada, ning tuletab 
meelde, et ohvritel võib riigiasutustest ja valitsusvälistest organisatsioonidest selles osas 
tõeliselt abi olla;

20. soovitab liikmesriikidel tagada, et asjaomastel riigiasutustel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel oleks piisavalt vahendeid;

21. palub komisjonil hoolikalt uurida erinevaid andmete kogumisega seotud õigusküsimusi ja 
parameetreid ning esitada ettepanekud diskrimineerimise juhtumite dokumenteerimise 
parandamiseks;

22. kordab, et poliitiliselt, sotsiaalselt ja õiguslikult on soovitatav lõpetada erinevate 
diskrimineerimise vormide hierarhiline kaitsmine, ning tervitab seetõttu komisjoni 
kavatsust teha ettepanek direktiivi reguleerimisala kõikidele diskrimineerimise põhjustele 
laiendamise kohta;

*

* *

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


