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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o uporabi Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost
(2007/2094(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenj Odbora za pravice žensk in enakost spolov in Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve (A6-0000/2007),

Izvajanje direktive o rasni enakosti
A. ker letno poročilo Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za leto 2006 

potrjuje, da je diskriminacija v državah članicah še vedno resna težava;

B. ker nedavna raziskava Eurobarometra1 kaže, da 64 % državljanov v 25 državah članicah, 
vključenih v raziskavo, meni, da je diskriminacija na podlagi narodnostne pripadnosti še 
vedno razširjena; 

C. ker se sprejetje Direktive Sveta 2000/43/ES obravnava kot pomemben korak k povečanju
ravni varstva žrtev diskriminacije na podlagi rase ali narodnosti ter k zagotavljanju 
boljših možnosti glede odškodnin; 

Dokazno breme
D. ker je določba o dokaznem bremenu ključni vidik direktive, ker prispeva k učinkovitemu 

uveljavljanju varstva, ki ga zagotavlja;

E. ker sodna praksa na področju dokaznega bremena kaže, da med državami članicami še 
vedno obstajajo bistvene razlike v zvezi s tem, kaj je sprejeto kot dokaz prima facie
tožnikov;

F. ker bi k učinkovitemu izvajanju načela enakosti pripomoglo, če bi se pravila o dokaznem 
bremenu v civilnih in administrativnih zadevah razširila na sodne določbe proti 
viktimizaciji;

Organi za spodbujanje enakosti
G. ker imajo zdaj skoraj vse države članice organe za spodbujanje enakosti ali so naloge, ki 

jih izvajajo takšni organi, dodelile obstoječim organom;

H. ker morajo organi za spodbujanje enakosti imeti ustrezna sredstva v smislu osebja in 
financiranja; 

I. ker morajo biti organi za spodbujanje enakosti sposobni delovati neodvisno od vlade ter 
jih je treba obravnavati kot take, tj. da niso del vlade;

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf.
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J. ker izjemno majhno število pritožb, ki jih prejmejo organi za spodbujanje enakosti v več
državah članicah, povzroča zaskrbljenost zlasti v državah, v katerih bi se pričakovalo več 
pritožb;

K. ker je usposabljanje javnih uradnikov za namene direktive bistveno zaradi njihove 
odgovornosti pri izvajanju;

Področje uporabe
L. ker ločevanje med diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti ter diskriminacijo na 

podlagi vere, mnenja ali narodnosti ni vedno mogoče;

Razširjanje informacij in ozaveščanje
M. ker nedavna raziskava Eurobarometra potrjuje, da je ozaveščenost o obstoju 

protidiskriminacijske zakonodaje v EU precej majhna, in v povprečju le tretjina 
državljanov EU navaja, da pozna svoje pravice, če postanejo žrtve diskriminacije ali 
nadlegovanja;

N. ker so nekatere države članice kljub temu sprejele številne pobude glede 
obveščanja/ozaveščanja (spletne strani, kampanje, televizijski in časopisni oglasi); 

O. ker so nekatere države članice sprejele pomembne pobude, in sicer v nacionalno 
zakonodajo vključile obveznost, da morajo delodajalci svoje zaposlene obveščati o 
zakonodaji na področju diskriminacije;

P. ker so nekateri specializirani organi v državah članicah vzpostavili odprte telefonske 
linije, ki zagotavljajo informacije in pomoč žrtvam diskriminacije; 

Q. ker je več držav članic izvedlo precej pomanjkljive dejavnosti obveščanja/ozaveščanja, v 
nekaterih državah pa niso poročali o nobenih kampanjah za ozaveščanje;

R. ker si morajo zlasti v okviru evropskega leta enakih možnosti institucije EU in države 
članice resnično prizadevati, da državljane obveščajo o njihovih pravicah;

Zbiranje podatkov
S. ker je zbiranje podatkov lahko koristno pri dokazovanju diskriminacije, obveščanju 

politike in razvijanju strategij pozitivnih ukrepov, vendar hkrati postavlja številna etična 
in pravna vprašanja;

Pravna sredstva
T. ker alternativni postopki reševanja sporov ne smejo vnaprej zagotavljati dostopa do 

sodišč,

1. ponovno poudarja pomen Direktive Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost;

2. opozarja, da je Direktiva Sveta 2000/43/ES najnižji standard in mora zato delovati kot 
temelj, na katerem je treba oblikovati celovito protidiskriminacijsko politiko;
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3. poudarja, da direktiva presega dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, velja pa 
tudi za področja, kot so izobraževanje, socialna zaščita in socialna varnost, socialna 
nadomestila in dostop do blaga in storitev ter oskrba z njimi, da se zagotovi razvoj 
demokratičnih in strpnih družb, ki dopuščajo sodelovanje vseh ne glede na raso ali 
narodnost;

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da je večina držav članic sprejela ukrepe za izvajanje 
direktive, vendar je razočaran, da so le nekatere ustrezno v celoti prenesle vse njene 
določbe;

5. poudarja, da je zlasti glede izvajanja določb o obsegu uporabe direktive ter dokaznega 
bremena potrebno še veliko dela;

6. izraža zaskrbljenost, da so države članice iz področja uporabe direktive izvzele več 
področij dejavnosti, kot je zaželeno ali upravičeno;

7. poziva Komisijo, da nadaljuje s pozornim spremljanjem pravilnega izvajanja ter 
nemudoma začne s postopki za ugotavljanje kršitev, kjer je to potrebno;

8. opozarja Komisijo na dejstvo, da bi Parlament želel prejeti dokument s seznamom izjem 
v zakonodajah držav članic, da bi se o teh izjemah lahko javno razpravljalo;

9. opozarja, da morajo države članice izvajati neodvisne revizije glede vpliva nacionalnih 
rokov in učinkovitosti varstva pred viktimizacijo; 

10. je zaskrbljen zaradi nizke stopnje ozaveščenosti o protidiskriminacijski zakonodaji med 
državljani v državah članicah;

11. poudarja, da so zakoni učinkoviti le, če državljani poznajo svoje pravice in imajo 
enostaven dostop do sodišč, saj je sistem varstva iz direktive odvisen od državljanov, ki 
prevzamejo pobudo;

12. opozarja, da člen 10 direktive določa obveznost držav članic, da javnost obveščajo o 
ustreznih določbah direktive z vsemi primernimi sredstvi;

13. je trdno prepričan, da je usposabljanje uradnikov v zvezi s cilji in določbami direktive 
izjemno pomembno z vidika njihove odgovornosti za izvajanje direktive znotraj družbe 
kot celote ter da se znotraj samih vladnih organov odpravijo vsa tveganja 
institucionalnega rasizma; poziva države članice, da vlagajo v tako usposabljanje;

14. priporoča, da države članice ustrezno financirajo in pooblastijo svoje organe za 
spodbujanje enakosti, da lahko uspešno izvajajo svojo pomembno nalogo;

15. priporoča, da Komisija pozorno spremlja neodvisno delovanje organov za spodbujanje 
enakosti, za ta namen pa se lahko sklicuje na načela, povezana s statusom nacionalnih 
institucij (Pariška načela), iz resolucije Generalne skupščine ZN št. 48/134 z dne 
20. decembra 1993, ki vključuje načela o ustreznem financiranju takih organov1;

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm.
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16. opozarja Komisijo na stališče Parlamenta, da morajo države članice neodvisnim organom 
dati na voljo ustrezna finančna sredstva za zagotovitev, da se bodo pritožbe obravnavale 
brezplačno za osebe, ki ne morejo same finančno prispevati, ter poziva Komisijo, da z 
državami članicami razpravlja o doseganju tega cilja;

17. priporoča, da države članice izkoristijo najboljše prakse drugih držav članic, kot je 
omogočanje organom za spodbujanje enakosti, da v sodnih postopkih sodelujejo kot 
amicus curiae; 

18. priporoča, da se podatki iz pritožb in odločitve iz pomembnih postopkov, ki jih vodijo 
sodišča, specializirani organi, drugi organi ali sodišča, razčlenijo glede na vzrok 
diskriminacije, kar bi izboljšalo ocenjevanje učinkovitosti izvajanja zakonodaje, zlasti v 
državah, v katerih se specializirani organi in/ali sodišča ukvarjajo z vsemi vzroki 
diskriminacije; 

19. poudarja, da je treba žrtvam diskriminacije v pravnih postopkih pomagati, ter opozarja, 
da lahko organizacije, ki so ali niso zakonsko določene, v tem smislu zelo pomagajo 
žrtvam;

20. priporoča, da države članice tem organizacijam zagotovijo ustrezna sredstva;

21. poziva Komisijo, da pozorno preuči različna pravna vprašanja in merila v zvezi z 
vprašanjem zbiranja podatkov ter predstavi predloge za boljše beleženje primerov 
diskriminacije;

22. ponovno poudarja politično, socialno in pravno zaželenost odprave hierarhije varstva 
pred različnimi vzroki diskriminacije ter v zvezi s tem pozdravlja namen Komisije, da 
predloži predlog za razširitev področja uporabe direktive na vse ostale vzroke 
diskriminacije;

*

* *

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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