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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosowania dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej 
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne
(2007/2094(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2007),

Wdrażanie dyrektywy dotyczącej równości rasowej
A. mając na uwadze roczne sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i 

Ksenofobii za rok 2006, które potwierdza, że dyskryminacja wciąż stanowi poważny 
problem w państwach członkowskich;

B. mając na uwadze, że zgodnie z ostatnim badaniem Eurobarometru1, 64% ankietowanych 
obywateli z 25 państw członkowskich uważa, że dyskryminacja ze względu na 
pochodzenie etniczne jest wciąż rozpowszechnionym zjawiskiem; 

C. mając na uwadze, że dyrektywa 2000/43/WE może być postrzegana jako istotny krok w 
kierunku podniesienia poziomu ochrony ofiar dyskryminacji ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne oraz zapewnienia im większej możliwości dochodzenia swoich praw 
i zadośćuczynienia; 

Ciężar dowodu
D. mając na uwadze, że ciężar dowodu jest kluczowym aspektem dyrektywy, ponieważ 

przyczynia się do skutecznego egzekwowania ochrony, jaką dyrektywa ta zapewnia;

E. mając na uwadze, że orzecznictwo w sprawie ciężaru dowodu wskazuje na wciąż 
istniejące znaczne rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do 
kryteriów dopuszczenia składanego przez powoda dowodu jako dowód prima facie;

F. mając na uwadze, że do skutecznego wdrażania zasady równości przyczyniłoby się 
rozszerzenie zasad dotyczących ciężaru dowodu w sprawach cywilnych i 
administracyjnych na przepisy dotyczące przeciwdziałania wiktymizacji;

Organy ds. równości
G. mając na uwadze, że niemal we wszystkich państwach członkowskich istnieją obecnie 

organy ds. równości lub ich funkcje zostały przydzielone innym istniejącym organom;

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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H. mając na uwadze, że organy ds. równości powinny dysponować odpowiednimi środkami 
zarówno w zakresie personelu, jak i finansów; 

I. mając na uwadze, że organy ds. równości powinny mieć możliwość działania niezależnie 
od rządu oraz że powinny być postrzegane jako takie, tzn. jako organy pozarządowe;

J. mając na uwadze, że niezwykle niska liczba skarg wpływających do organów ds. 
równości w niektórych państwach członkowskich jest powodem do niepokoju, zwłaszcza 
w krajach, w których teoretycznie powinno ich być więcej;

K. mając na uwadze, że szkolenie urzędników państwowych w zakresie celów dyrektywy 
ma zasadnicze znaczenie ze względu na spoczywający na nich obowiązek jej wdrażania;

Zakres
L. mając na uwadze, że nie zawsze możliwe jest rozróżnienie pomiędzy dyskryminacją na 

tle pochodzenia rasowego lub etnicznego a dyskryminacją ze względu na religię, 
poglądy, czy też narodowość;

Informowanie i zwiększanie świadomości
M. mając na uwadze, że ostatnie badanie Eurobarometru potwierdza, iż świadomość 

istnienia przepisów przeciwko dyskryminacji w UE jest dość niska i średnio jedynie 
jedna trzecia obywateli UE uważa, że zna prawa przysługujące im w przypadku, gdyby 
padli ofiarą dyskryminacji lub prześladowania;

N. mając jednak na uwadze podjęcie przez niektóre państwa członkowskie szeroko 
zakrojonych inicjatyw na rzecz informowania/podnoszenia świadomości (strony 
internetowe, kampanie, reklamy w telewizji i prasie);

O. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie podjęły istotne działania, tj. 
włączyły do prawa krajowego zobowiązanie pracodawców do informowania 
pracowników o przepisach dotyczących dyskryminacji;

P. mając na uwadze, że niektóre wyspecjalizowane organy państw członkowskich 
utworzyły infolinie w celu udzielania informacji i wsparcia ofiarom dyskryminacji; 

Q. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie podjęły także raczej ograniczone 
działania na rzecz informowania/podnoszenia poziomu świadomości, a w niektórych 
krajach nie odnotowano żadnych kampanii zwiększających świadomość;

R. mając na uwadze, że zwłaszcza w kontekście Europejskiego roku na rzecz równych, 
zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań w 
celu informowania obywateli o przysługujących im prawach;

Gromadzenie danych
S. mając na uwadze, że choć gromadzenie danych może być użyteczne dla udowodnienia 

dyskryminacji, dla polityki informacyjnej i opracowania strategii pozytywnego działania, 
to wiąże się ono jednocześnie z pewnymi kwestiami natury etycznej i prawnej;
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Zadośćuczynienie
T. mając na uwadze, że alternatywne procedury rozstrzygania sporów nie powinny 

pozbawiać prawa do ich rozstrzygnięcia na drodze sądowej;

1. ponownie podkreśla znaczenie dyrektywy 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne;

2. przypomina, że dyrektywa 2000/43/WE stanowi minimalną normę i w związku z tym 
powinna być podstawą, na której należy budować kompleksową politykę 
antydyskryminacyjną;

3. podkreśla, że dyrektywa ta wykracza poza dostęp do zatrudnienia, prowadzenia własnej 
działalności i pracy, lecz stosuje się także do obszarów takich jak edukacja, ochrona 
socjalna i zabezpieczenie społeczne, korzyści społeczne, a także dostęp do towarów i 
usług oraz ich podaż, w celu zapewnienia rozwoju demokratycznego i tolerancyjnego 
społeczeństwa umożliwiającego udział w życiu społecznym wszystkim ludziom, 
niezależnie od ich pochodzenia rasowego lub etnicznego;

4. zauważa z zadowoleniem, że większość państw członkowskich podjęła działanie w celu 
wdrożenia dyrektywy, lecz wyraża rozczarowanie tym, że tylko kilka państw dokonało 
odpowiedniej pełnej transpozycji wszystkich jej przepisów;

5. wskazuje na fakt, że wiele do życzenia pozostawia w szczególności wdrażanie przepisów 
dotyczących zakresu dyrektywy oraz ciężaru dowodu;

6. wyraża zaniepokojenie faktem wyłączenia przez państwa członkowskie z zakresu 
obowiązywania dyrektywy większej liczby obszarów działalności niż jest to pożądane 
lub uzasadnione;

7. wzywa Komisję do dalszego nadzorowania i czuwania nad jej prawidłowym wdrażaniem 
oraz do niezwłocznego wszczęcia postępowania o naruszenie przepisów, jeżeli zajdzie 
taka konieczność;

8. przypomina Komisji, że Parlament oczekuje na dokument zawierający listę odstępstw 
ustanowionych w prawie państw członkowskich, aby możliwe było przeprowadzenie w 
ich sprawie publicznej debaty;

9. przypomina państwom członkowskim o konieczności dokonania niezależnej analizy 
wpływu terminów przewidzianych w prawie krajowym oraz skuteczności ochrony przed 
wiktymizacją; 

10. wyraża zaniepokojenie niskim poziomem znajomości przepisów antydyskryminacyjnych 
wśród obywateli państw członkowskich;

11. podkreśla, że przepisy są skuteczne jedynie wówczas, jeżeli obywatele znają 
przysługujące im prawa i posiadają łatwy dostęp do sądów, zważywszy, że system 
ochrony przewidziany dyrektywą zależy od inicjatywy obywateli;
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12. przypomina, że art. 10 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek 
upowszechniani wśród społeczeństwa informacji o odnośnych przepisach dyrektywy 
wszelkimi odpowiednimi środkami;

13. jest absolutnie przekonany, że szkolenie urzędników na temat celów i przepisów 
dyrektywy jest niezwykle istotne w związku ze spoczywającą na nich 
odpowiedzialnością za wdrażanie dyrektywy w całym społeczeństwie, aby usunąć 
wszelkie ryzyko rasizmu instytucjonalnego w samych organach rządowych; wzywa 
państwa członkowskie do przyznania środków na takie szkolenie;

14. zaleca, aby wszystkie państwa członkowskie zapewniły organom ds. równości niezbędne 
środki i przyznały im odpowiednie uprawnienia, tak aby mogły one skutecznie 
wykonywać swe zadania;

15. zaleca, aby Komisja uważnie czuwała nad niezależnym funkcjonowaniem organów ds. 
równości; może ona wykorzystać w tym celu, jako punkt odniesienia, Zasady dotyczące 
statusu instytucji krajowych („Zasady paryskie”), przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ rezolucją 48/134 z dnia 20 grudnia 1993 r., które obejmują między innymi zasady 
dotyczące właściwego finansowania tego typu organów1;

16. przypomina Komisji o stanowisku Parlamentu, zgodnie z którym państwa członkowskie 
muszą zapewnić niezależnym organom odpowiednie środki finansowe, aby możliwe było 
co najmniej zagwarantowanie, że skargi osób, które nie są w stanie ponieść kosztów, 
rozpatrywane będą nieodpłatnie, a także wzywa Komisję do omówienia z państwami 
członkowskimi sposobów umożliwiających osiągnięcie tego celu;

17. zaleca państwom członkowskim, aby wykorzystywały najlepsze praktyki innych państw 
członkowskich, takie jak dopuszczenie organów ds. równości do udziału w postępowaniu 
sądowym w charakterze amicus curiae; 

18. zaleca, by dane dotyczące skarg i wyniki postępowań sądowych w ich sprawie oraz 
wyniki procedur prowadzonych przez wyspecjalizowane organy, inne organy lub 
trybunały były klasyfikowane w zależności od przyczyny dyskryminacji, co 
usprawniłoby ocenę skuteczności wdrażania przepisów, w szczególności w krajach, w 
których wyspecjalizowane organy lub sądy zajmują się wszelkimi przyczynami 
dyskryminacji; 

19. podkreśla, że ofiarom dyskryminacji należy udzielić pomocy w postępowaniu sądowym 
oraz przypomina, że organizacje statutowe i inne działające w tym zakresie mogą być 
naprawdę pomocne ofiarom;

20. zaleca, aby państwa członkowskie zapewniły organizacjom statutowym i niestatutowym 
odpowiednie środki finansowe;

21. zwraca się do Komisji o uważne przeanalizowanie różnorodnych kwestii prawnych i 

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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aspektów związanych z gromadzeniem danych oraz do przedstawienia propozycji 
poprawy systemu rejestracji przypadków dyskryminacji;

22. ponownie zwraca uwagę na potrzebę polityczną, społeczną i prawną położenia kresu 
hierarchizacji ochrony przed różnymi przyczynami dyskryminacji oraz z zadowoleniem 
przyjmuje w tym zakresie planowane przez Komisję złożenie wniosku w sprawie 
rozszerzenia zakresu dyrektywy na wszelkie przyczyny dyskryminacji;

*

* *

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


