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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите 

(2012/2324(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 2 от него, и 
Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 19 от 
него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 
член 21 от нея,

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите1,

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход2,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно недискриминацията и равните 
възможности за всички – рамкова стратегия (COM(2005)0224),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането на Директива 
2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране 
в областта на заетостта и професиите (COM(2008)0225),

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

– като взе предвид предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа 
на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2008 г. относно отбелязания напредък 
в областта на равните възможности и недискриминацията в ЕС (въвеждане на 
Директиви 2000/43/ЕО и 2000/78/ЕО в националното законодателство)3,

– като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2008 г. относно 24-ти годишен 
доклад на Комисията относно наблюдението на прилагането на правото на 

                                               
1 ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
2 ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
3 Приети текстове, P6 TA(2008)0212
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Общността1,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и 
интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г.2,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2013),

A. като има предвид, че е важно политическите декларации и ангажименти в борбата 
срещу дискриминацията да бъдат подкрепяни от постепенното разработване и 
текущото прилагане на политически мерки и законодателни разпоредби, 

Б. като има предвид, че недискриминацията и насърчаването на правата на човека 
следва да бъде приоритет за Европейския съюз в съответствие с предвиденото в 
членове 2, 3 и 6 от Договора за Европейския съюз, както и в членове 8, 10, 19, 
45,151, 153 и 156 от Договора за функционирането на Европейския съюз3, и като 
взема предвид обхвата на борбата срещу дискриминацията в по-широк смисъл в 
съответствие с членове 21 и 23 от Хартата; 

В. като има предвид, че макар и да са минали повече от 12 години от приемането на 
Директива 2000/78/EО на Съвета, все още трябва да се преодоляват много пречки, 
за да се осигури равенство пред закона в съответствие с член 20 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз;

Г. като има предвид, че заетостта е най-важното условие за социално приобщаване и 
независим начин на живот, а равнищата на безработица сред много групи, преди 
всичко сред младите хора, хората с увреждания и по-възрастните, предвидени 
специално в членове 25 и 26 на Хартата на основните права, са прекалено високи;

Д. като има предвид, че в същото време заетостта се оказва най-важният аспект за 
всички хора, които са застрашени от дискриминация на основата на причините, 
забранени с Директива 2000/78/EО на Съвета;

Е. като има предвид, че вследствие на финансовата и структурна криза в Европа 
равнището на безработица сред много групи, преди всичко сред младите хора, 

                                               
1 Приети текстове, P6 TA(2008)0494
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0453.
3 OВ C 326, 2.10.2012 г.
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включително тези с увреждания, както и сред по-възрастните, нараства с 
неприемлива скорост, като застрашава социалния мир и солидарността в много 
страни;

Ж. като има предвид, че законодателството на Съюза не включва ефективно 
дискриминацията в повечето области на компетентност на Съюза по отношение на 
различните причини за дискриминация и различните ситуации, в които се намират 
съответните лица;

З. като има предвид, че в оценката си относно съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз относно Директива 2000/78/EО1 на Съвета Комисията посочва, че 
се наблюдава липса на последователност при прилагането на съществуващото 
законодателство на равнището на държавите членки, а именно различно тълкуване 
от националните съдилища;  

И. като има предвид, че други значими изследвания и публикации показват, че макар 
да обхваща основно четири причини за дискриминация (религиозна принадлежност 
или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация), позовавания на 
директивата досега са правени преди всичко в случаи на дискриминация на 
основата на възраст; 

1. отбелязва, че макар и понастоящем да не се разполага със задълбочени анализи и 
представителни актуални данни, проведените неотдавна анкети относно 
възприемането на дискриминацията в Европейския съюз потвърждават, че 
дискриминацията в сферата на заетостта се счита за най-широко разпространената в 
сравнение с други области на живота2;

2. припомня, че Съдът на Европейския съюз постоянно взема предвид факта, че 
културното и конституционното наследство трябва се зачита въз основа на отдавна 
установените права на човека на равенство и недискриминация в съответствие с 
член 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и че Хартата, по-
конкретно член 14 от нея, създава нова динамика по отношение на правата на 
човека, които се прилагат в Европейския съюз от 2009 г.;

3. отново заявява, че правата на човека служат на интересите на всички хора и 
представляват гарант не само за мира, хармонията и справедливостта в обществото, 
но и за по-голямата стабилност и гъвкавост на Европейския съюз в бъдеще, с по-
високи равнища на заетост и по-устойчиви модели на изменение на населението и 
на потребление;

4. подчертава, че общият принцип на равното третиране, заложен в Директива 
2000/78/EО, който се корени в установеното право на човека на равенство и 
недискриминация, заема централно място в практиката на Съда и следва да се 
тълкува в светлината на Хартата на основните права, по-специално на членове 15 и 
21 от нея, както се потвърждава от Съда в решението му по дело C-297/10 

                                               
1 Развитието и въздействието на съдебната практика на Съда на Европейския съюз относно Директиви 
2000/43/EО и 2000/78/EО, Европейска комисия, ноември 2012 г.
2 Специален Евробарометър 393, „Дискриминация в ЕС през 2012 г.“, ноември 2012 г.
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(Hennings);

5. подчертава факта, че директивата не определя конкретния си обсег на действие 
извън сферата на заетост и обучение като цяло, но същевременно се нарича „обща 
рамка“ и – както е установено в решението на Съда по дело C-411/05 (Palacios de la 
Villa) – предлага много по-широко тълкуване, като се вземат предвид уникалните й 
разпоредби;

6. подчертава, че, както Съдът посочва в решението си по дело C-303/06 (Coleman), 
тясното тълкуване на директивата не е приемливо и че директивата има много по-
широк обхват от определянето на минимални стандарти, тъй като целта ѝ е борба с 
дискриминацията и насърчаване на равните възможности във всички ситуации, 
свързани с трудовата заетост и обучението като цяло, така че всяко изключение 
следва да се счита за единствено, както Съдът е обяснил в решенията си по дела C-
341/09 (Petersen) и C-447/09 (Prigge); 

7. припомня, че според Съда съображенията имат особено значение при тълкуването 
на директивата и че Съдът също така е подчертал важността на многообразието на 
работното място като цел и интегративен подход, отчасти основан на неговата 
съдебната практика в областта на равенството между половете, като е обяснено в 
решенията му по съединени дела C-159/10 (Fuchs) и C-160/10 (Köhler); 

8. отново подчертава, че Съдът е потвърдил също, в решението си по дело C-132/11 
(Tyrolean Airways), че разлика в третирането трябва да бъде ясно, правилно и 
обективно обоснована въз основа на фактори, които разграничават различните 
категории лица, както и че същото третиране не може да се прилага в различни 
случаи и спрямо лица, чието положение не е съпоставимо, тъй като това би 
породило допълнителна дискриминация или непряка дискриминация;

9. призовава държавите членки като цяло да гарантират, че след пълното ѝ въвеждане 
Директива 2000/78/ЕО се прилага изцяло;

10. настоятелно призовава приложимите санкции за нарушения на националните 
разпоредби, приети в съответствие с транспонирането на Директива 2000/78/ЕО, да 
бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, в съответствие с решенията на 
Съда по дела C-246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) и C-415/10 (Meister); 

11. призовава Комисията да гарантира, чрез производства за установяване на 
нарушения и несъответствия, че държавите членки изпълнят своите правни 
задължения за пълно въвеждане на Директива 2000/78/ЕО в националното 
законодателство; счита, че неговата компетентна комисия следва да играе роля в 
продължаващото наблюдение на задълженията на държавите членки съгласно 
директивата, в съответствие с резолюцията си от 21 октомври 2008 г. относно 24-ти 
годишен доклад на Комисията относно наблюдението на прилагането на правото на 
Общността (2008/2046( INI));

12. счита, че липсата на определение за увреждане в Директива 2000/78/ЕО може да се 
разглежда като вратичка; припомня обаче, че в решението си по дело C-13/05 
(Chacón Navas) Съдът е разработил определение въз основа на стандарта на 
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Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на 
СЗО1, което изяснява, че увреждането е ограничение, което възпрепятства пълното 
и ефективно участие в професионалния живот, независимо от това дали въпросното 
лице с увреждания има лечимо или нелечимо заболяване;

13. препоръчва на държавите членки и Комисията да подкрепят независимите прегледи 
на ефективността на защитата на жертвите на дискриминация, освен официалните 
прегледи на всеки пет години съгласно член 19 от директивата; предлага, в 
допълнение към по-нататъшното утвърждаване на органите за равенство, да се 
стартира пилотен проект, чрез който би могла да се предостави подкрепа на 
нормативно установените и неустановените със закон организации, които помагат 
на жертвите на дискриминация;

14. приветства предложението на Комисията за обща клауза за предварителни условия 
относно прилагането на антидискриминационното законодателство на Съюза в 
проекторегламента за общоприложими разпоредби за фондовете; 

15. изисква от държавите членки и Комисията да преразгледат внимателно, но спешно 
позицията си в блокираните преговори за обща директива относно борбата срещу 
дискриминацията в Съвета, както е посочено в резолюцията от 25 октомври 2011 г. 
относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. (2010/2272(INI));

16. препоръчва на Европейската комисия да преразгледа идеята за общ, но не и правно 
универсален аргумент и мярка, която да се прилага в различни случаи за различни 
лица, за да се гарантира съгласуваността на равните права при отразяването на 
различията, вместо да се прилагат едни и същи права, независимо от различията, 
които могат да съществуват между хората поради техния действителен характер, 
основан на природа, (не)способности, капацитет и умения;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и парламентите и правителствата на държавите членки.

                                               
1 Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето (Световна здравна 
организация, ООН), 2001 г.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка 
за равно третиране в областта на заетостта и професиите беше приета преди повече от 
12 години. 

Това стана само няколко седмици преди провъзгласяването на Хартата на основните 
права на Европейския съюз. След влизането в сила на Договора от Лисабон, Хартата, 
която има сега обвързваща стойност, в крайна сметка стана отправна точка по 
отношение на прилагането на основните права и правата на човека в Европейския съюз. 

Успоредно с това, Съдът на Европейския съюз разработи и установи собствени 
тълкувания за свързаните с равенството правила в Договорите на ЕС от 1974 г. насам, 
по-конкретно в областта на заетостта и равния достъп на жените. Освен това Съдът 
разработи стандарти и инструменти за прилагане и тълкуване на понятието за равно 
третиране в нарастващия брой дела във връзка с Директива 2000/78/ЕО на Съвета. Тези 
тълкувания показват също, че няма универсално или изключително прилаган аргумент, 
а внимателно и индивидуално разработени подходи, основани на различни 
обстоятелства, за всеки вид дела, свързани с дискриминацията, в съответствие с 
мнението на Съда относно прилагането на директивата. 

След влизането в сила на Договора от Лисабон важността на принципа на равно 
третиране нарасна. Член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз вече 
гласи, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът 
се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или 
етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация“.

Въпреки това Европейският парламент прие становището си по Директивата на Съвета 
за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна 
принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация1

съгласно процедурата на консултация на 2 април 2009 г.  Вследствие на влизането в 
сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. предложението понастоящем 
попада в рамките на член 19 от ДФЕС. Според отговора на Европейския съвет на 
въпрос на Парламента с искане за писмен въпрос2, председателството възнамерява да 
представи на Съвета доклад за напредъка на 20 юни 2013 г. Както Съветът добавя, той 
не е в състояние да предвиди продължителността или резултата от текущите преговори 
по проекта за директива, който трябва да бъде единодушно одобрен от Съвета, за да 
бъдат приет. 
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