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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun direktiivin 2000/43/EY soveltamisesta
(2007/2094(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

Rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin täytäntöönpano
A. ottaa huomioon, että Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen 

vuosikertomuksessa 2006 vahvistetaan, että syrjintä on edelleen vakava ongelma 
jäsenvaltioissa,

B. ottaa huomioon, että äskettäin julkaistu Eurobarometri-tutkimus1 osoittaa, että 
tutkimukseen osallistuneissa 25 jäsenvaltiossa 64 prosenttia kansalaisista katsoo etniseen 
alkuperään perustuvan syrjinnän olevan edelleen yleistä,

C. katsoo, että direktiivin 2000/43/EY hyväksymisen voidaan katsoa olevan tärkeä askel 
rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän uhrien suojelun tason nostamiseksi ja 
heidän oikeussuojansa parantamiseksi,

Todistustaakka
D. katsoo, että todistustaakkaa koskeva säännös on keskeinen osa direktiiviä, koska se 

edistää direktiivin antaman suojan tehokasta täytäntöönpanoa,

E. katsoo, että todistustaakkaa koskeva oikeuskäytäntö osoittaa, että jäsenvaltioiden välillä 
on edelleen huomattavia eroja sen osalta, mikä hyväksytään riittäväksi todisteeksi 
kantajien puolelta,

F. katsoo, että tasavertaisuuden periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa edistäisi, että 
todistustaakkaa koskevia sääntöjä siviili- ja hallintoasioissa laajennettaisiin koskemaan 
vastatoimenpiteiden vastaisia oikeudellisia säännöksiä,

Tasa-arvoelimet
G. ottaa huomioon, että lähes kaikilla jäsenvaltioilla on nyt tasa-arvoelimiä tai ne ovat 

antaneet tällaisten elinten tehtävät olemassa olevien elinten hoidettaviksi,

H. katsoo, että tasa-arvoelimillä tulee olla riittävät voimavarat sekä henkilöstön että 
rahoituksen osalta,

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. katsoo, että tasa-arvoelinten tulee pystyä toimimaan valtiosta riippumattomina ja niiden 
toiminta on miellettävä riippumattomaksi eli niitä ei tule mieltää osaksi valtionhallintoa,

J. katsoo, että tasa-arvoelinten joissakin maissa saama äärimmäisen pieni määrä valituksia 
on huolestuttava asia, etenkin maissa, joissa olisi voitu odottaa enemmän valituksia,

K. katsoo, että direktiivin tavoitteita koskevan koulutuksen tarjoaminen viranomaisille on 
erittäin tärkeää, koska heillä on vastuu sen täytäntöönpanosta,

Soveltamisala
L. katsoo, että aina ei ole mahdollista erottaa rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa 

syrjintää uskontoon, mielipiteeseen tai kansallisuuteen perustuvasta syrjinnästä,

Tiedon levittäminen ja tietoisuuden lisääminen
M. katsoo, että äskettäin julkaistu Eurobarometri-tutkimus vahvistaa, että tietoisuus syrjinnän 

vastaisen lainsäädännön olemassaolosta EU:ssa on melko vähäistä ja keskimäärin vain 
kolmasosa EU:n kansalaisista väittää tuntevansa oikeutensa, jos joutuisi syrjinnän tai 
ahdistelun uhriksi,

N. ottaa huomioon, että jotkin jäsenvaltiot ovat kuitenkin tehneet monenlaisia tiedottamiseen 
tai tietoisuuden lisäämiseen liittyviä aloitteita (Internet-sivuja, kampanjoita, TV-
mainoksia, lehti-ilmoituksia),

O. katsoo, että jotkin jäsenvaltiot ovat tehneet tärkeitä aloitteita eli sisällyttäneet kansalliseen 
lainsäädäntöönsä työnantajia koskevan velvoitteen tiedottaa työntekijöilleen 
syrjintälaeista,

P. ottaa huomioon, että jotkin alaan erikoistuneet elimet jäsenvaltioissa ovat ottaneet 
käyttöön palvelevia puhelimia, joista syrjinnän uhrit saavat tietoa ja tukea,

Q. ottaa huomioon, että on myös jäsenvaltioita, joissa on toteutettu melko vähäisiä 
tiedottamiseen tai tietoisuuden lisäämiseen liittyviä toimia, ja että joissakin maissa ei ole 
ilmoitettu mistään tietoisuuden lisäämiseen liittyvistä kampanjoista,

R. katsoo, että erityisesti Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 
yhteydessä sekä EU:n toimielinten että jäsenvaltioiden tulisi ponnistella huomattavasti 
tiedottaakseen kansalaisille heidän oikeuksistaan,

Tiedonkeruu
S. katsoo, että tiedonkeruu voi olla hyödyllistä syrjinnän todistamisen, tiedotuspolitiikan ja 

positiivisten toimintastrategioiden kehittämisen kannalta, mutta tuo samalla esiin useita 
eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä,

Oikeussuoja
T. katsoo, että vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen ei pitäisi vaikuttaa 

oikeudenkäynnin mahdollisuuteen,

1. painottaa toistamiseen rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun direktiivin 2000/43/EY merkitystä;
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2. muistuttaa, että direktiivi 2000/43/EY on vähimmäisstandardi, ja sen pitäisi näin ollen 
toimia perustana, jolle kattava syrjinnän vastainen politiikka voidaan rakentaa;

3. korostaa, että direktiivin soveltamisala ei rajoitu työhön ja itsenäisen ammatin 
harjoittamiseen pääsyyn, vaan se kattaa myös koulutuksen, sosiaalisen suojelun ja 
sosiaaliturvan, sosiaalietuudet ja tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan 
sellaisten demokraattisten ja suvaitsevaisten yhteiskuntien kehittymisen turvaamiseksi, 
joissa kaikki voivat olla täysivaltaisia jäseniä rodusta tai etnisestä alkuperästä 
riippumatta;

4. panee tyytyväisenä merkille, että useimmat jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin direktiivin 
panemiseksi täytäntöön, mutta on pettynyt siihen, että vain harvat ovat asianmukaisesti 
saattaneet kaikki sen säännökset täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä;

5. huomauttaa, että erityisesti direktiivin soveltamisalaa ja todistustaakkaa koskevien 
säännösten täytäntöönpanossa on paljon toivomisen varaa;

6. ilmaisee huolensa siitä, että jäsenvaltiot ovat jättäneet direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle enemmän toiminta-alueita kuin mikä olisi toivottavaa tai perusteltua;

7. kehottaa komissiota jatkamaan direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon valpasta 
seurantaa ja käynnistämään tarvittaessa viipymättä rikkomismenettelyjä;

8. muistuttaa komissiota siitä, että parlamentti haluaisi saada asiakirjan, jossa luetellaan 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyt poikkeukset, jotta näistä poikkeuksista voidaan 
käydä julkista keskustelua;

9. muistuttaa, että jäsenvaltioiden tulee tehdä riippumattomia tutkimuksia kansallisten 
määräaikojen vaikutuksesta ja kostotoimilta suojelun tehokkuudesta; 

10. on huolissaan syrjinnän vastaisen lainsäädännön huonosta tuntemuksesta kansalaisten 
parissa jäsenvaltioissa;

11. korostaa, että lait ovat tehokkaita vain, jos kansalaiset ovat tietoisia oikeuksistaan ja 
heillä on mahdollisuus oikeudenkäyntiin, sillä direktiivissä säädetty suojelujärjestelmä on 
riippuvainen kansalaisten tekemistä aloitteista;

12. muistuttaa, että direktiivin 10 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvoitteesta tiedottaa 
yleisölle direktiivin asiaa koskevista säännöksistä kaikin aiheellisin tavoin;

13. uskoo vahvasti, että on erittäin tärkeää, että viranomaiset saavat koulutusta direktiivin 
tavoitteista ja säännöksistä, koska ne ovat vastuussa direktiivin kattavasta 
täytäntöönpanosta yhteiskunnassa ja jotta poistetaan valtion omista elimistä kaikki 
institutionaalisen rasismin riskit; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan tällaiseen 
koulutukseen;

14. suosittaa, että jäsenvaltiot antavat tasa-arvoelimilleen asianmukaiset resurssit ja 
valtuudet, jotta ne voivat hoitaa tärkeän tehtävänsä tehokkaasti;
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15. suosittaa, että komissio valvoo huolellisesti tasa-arvoelinten riippumatonta toimintaa, 
missä tarkoituksessa se voi viitata kansallisten instituutioiden asemaan liittyviin 
periaatteisiin ("Pariisin periaatteet"), jotka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen 
20. joulukuuta 1993 antamassa päätöslauselmassa 48/134 ja joihin sisältyy periaatteita 
tällaisten elinten asianmukaisesta rahoituksesta1;

16. muistuttaa komissiota parlamentin kannasta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että riippumattomilla elimillä on käytössään riittävät taloudelliset resurssit 
pystyäkseen vähintään takaamaan, että valitukset käsitellään ilmaiseksi sellaisten 
henkilöiden kohdalla, jotka eivät pysty itse osallistumaan rahoitukseen, ja kehottaa 
komissiota keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten tähän tavoitteeseen 
päästään;

17. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät muiden jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, joihin 
kuuluu sallia tasa-arvoelinten osallistuminen oikeudenkäynteihin amicus curiaen roolissa;

18. suosittaa, että valituksia koskevat tiedot ja tuomioistuinten, erikoistuneiden elinten, 
muiden elinten tai oikeuslaitosten asiaan liittyvien menettelyjen tulokset eriteltäisiin 
syrjinnän syyn mukaan. Tämä parantaisi lainsäädännön täytäntöönpanon tehokkuuden 
arviointia, erityisesti maissa, joissa erikoistuneet elimet ja/tai oikeuslaitokset käsittelevät 
kaikkia syrjinnän syitä;

19. korostaa, että syrjinnän uhreja tulisi avustaa oikeudenkäynneissä, ja muistuttaa, että 
lakisääteiset ja muut organisaatiot voivat tältä osin olla suureksi avuksi uhreille;

20. suosittaa, että jäsenvaltiot varmistavat, että tällaiset lakisääteiset ja muut organisaatiot 
saavat asianmukaiset resurssit;

21. pyytää komissiota tutkimaan huolellisesti tiedonkeruuseen liittyviä erilaisia oikeudellisia 
kysymyksiä ja tunnuslukuja ja antamaan ehdotuksia syrjintätapausten rekisteröinnin 
parantamiseksi;

22. painottaa toistamiseen, että on poliittisesti, sosiaalisesti ja oikeudellisesti toivottavaa 
poistaa käytöstä eri syistä tapahtuvalta syrjinnältä suojelemisen hierarkia, ja suhtautuu 
tältä osin myönteisesti komission aikeeseen antaa ehdotus direktiivin soveltamisalan 
laajentamisesta kaikkiin muihin syrjinnän syihin;

*

* *

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

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


