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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ, 27. november 2000, millega kehtestatakse üldine 
raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, rakendamise 
kohta
(2012/2324(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 2, ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 19 lõikeid 5 ja 6,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 21,

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel1,

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust2,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused kõigile –
raamstrateegia” (COM(2005)0224),

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, 
millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel (COM(2008)0225), rakendamise kohta,

– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, 
vanusest või seksuaalsest sättumusest,

– võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni edusammude kohta võrdsete 
võimaluste ja mittediskrimineerimise valdkonnas ELis (direktiivide 2000/43/EÜ ja 
2000/78/EÜ ülevõtmine)3,

– võttes arvesse oma 21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni ühenduse õiguse kohaldamise 
järelevalvet käsitleva komisjoni 24. aastaaruande kohta4,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja 
kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta5,

                                               
1 ELT L 303, 2.12.2000, lk 16.
2 ELT L 180, 19.07.00, lk 22.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0212.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0494.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0453.
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– võttes arvesse ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks, 
millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide –
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
1083/2006, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, kui tähtis on, et diskrimineerimisvastast võitlust käsitlevate poliitiliste 
deklaratsioonide ja lubadustega kaasneks poliitika ja õigusaktide järjepidev 
väljatöötamine ning nende täielik ja pidev rakendamine; 

B. arvestades, et mittediskrimineerimine ja inimõiguste edendamine peaks vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklitele 2, 3 ja 6 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 8, 10, 
19, 45,151, 153 ja 1561 olema Euroopa Liidu jaoks esmatähtis, ning arvestades üldisemas 
mõttes diskrimineerimise vastase võitluse ulatust vastavalt harta artiklitele 21 ja 23; 

C. arvestades, et kuigi nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ vastuvõtmisest on möödas rohkem kui 
12 aastat, tuleb ületada veel palju takistusi, et vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklile 20 tagada kõigi inimeste võrdsus seaduse ees;

D. arvestades, et tööhõive on sotsiaalse kaasatuse ja iseseisva elu kõige olulisem tingimus ja 
tööpuudus on liiga suur paljudes rühmades, eriti noorte, puuetega inimeste ja eakate 
inimeste hulgas, keda peetakse eriti silmas põhiõiguste harta artiklites 25 ja 26;

E. arvestades, et samal ajal on tööhõive sageli osutunud kõige kriitilisemaks aspektiks kõigi 
inimeste jaoks, kes on ohus sattuda nõukogu direktiivis 2000/78/EÜ keelatud põhjustel 
diskrimineerimise ohvriks;

F. arvestades, et Euroopat tabanud finants- ja struktuurikriisi tõttu kasvab tööpuudus paljudes 
rühmades, eriti noorte, sealhulgas puuetega ja eakate inimeste hulgas vastuvõetamatu 
kiirusega ning ähvardab sotsiaalset rahu ja solidaarsust paljudes riikides;

G. arvestades, et enamikus liidu pädevuse valdkondades ei hõlma liidu õigusaktid 
diskrimineerimise erinevate põhjuste ja asjaomaste inimeste erinevate olukordade osas 
diskrimineerimist küllalt tõhusalt;

H. arvestades, et komisjoni hinnangus Euroopa Liidu Kohtu praktika mõju kohta nõukogu 
direktiivile 2000/78/EÜ2 märgitakse, et võib täheldada järjepidevuse puudumist kehtivate 
õigusaktide rakendamise osas liikmesriigi tasandil, sealhulgas liikmesriikide kohtute 
erinevates tõlgendustes; 

                                               
1 ELT C 326, 2.10.2012.
2 Euroopa Liidu Kohtu praktika areng ja mõju Euroopa Liidu direktiividele 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ, Euroopa 
Komisjon, november 2012.
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I. arvestades, et teised arvessevõetavad uuringud ja väljaanded näitavad, et kuigi direktiiv 
hõlmab põhiliselt nelja diskrimineerimise põhjust (usutunnistus või usk, puue, vanus ja 
seksuaalne sättumus), on direktiivile siiani peamiselt viidatud vanusega seotud 
diskrimineerimise juhtudel; 

1. märgib, et kuigi põhjalikumat analüüsi ja viimaseid selgeid andmeid ei ole praegu 
saadaval, kinnitavad uusimad uurimused diskrimineerimise tajumise kohta Euroopa 
Liidus, et diskrimineerimist tööhõive valdkonnas peetakse rohkem levinuks kui teistes 
eluvaldkondades1;

2. tuletab meelde, et Euroopa Kohus on pidevalt võtnud arvesse asjaolu, et kultuuri- ja 
põhiseaduslikku pärandit tuleb austada inimeste väljakujunenud õiguse põhjal võrdsusele 
ja mittediskrimineerimisele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 52, ja et 
harta, eriti selle artikkel 15, on alates 2009. aastast andnud inimõiguste kohaldamisele 
Euroopa Liidus uue hoo;

3. kordab, et inimõigused teenivad kõikide inimeste huve ja tagavad mitte ainult rahu, 
harmoonia ja õigluse ühiskonnas, vaid tulevikus ka palju tugevama ja paindlikuma 
Euroopa Liidu, mida iseloomustab suurem tööhõive ja säästvamad rahvastikumuutused ja 
tarbimisharjumused;

4. rõhutab, et direktiivis 2000/78/EÜ sätestatud üldine võrdse kohtlemise põhimõte, mis 
tuleneb inimeste väljakujunenud õigusest võrdsusele ja mittediskrimineerimisele, on 
Euroopa Kohtu keskne praktika ja seda tuleks tõlgendada vastavalt Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartale, eelkõige selle artiklitele 15 ja 21, nagu Euroopa Kohus ise kinnitab 
kohtuasjas C-297/10 (Henning) antud otsuses;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et direktiivis ei määratleta selle üksikasjalikku rakendamisala 
üldiselt väljaspool tööhõive ja koolituse valdkonda, kuigi see kannab pealkirja „üldine 
raamistik“ ning, nagu Euroopa Kohus on määratlenud oma otsuses kohtuasjas C-411/05 
(Palacios de la Villa), tuleb seda tõlgendada palju laiemalt, kui arvestada selle 
ainulaadsete sätetega;

6. rõhutab, et nagu Euroopa Kohus märkis oma otsuses kohtuasjas C-303/06 (Coleman), ei 
ole direktiivi kitsas tõlgendamine vastuvõetav ning direktiivil on palju laiem ulatus kui 
miinimumstandardite sätestamine, sest selle eesmärk on võidelda diskrimineerimisega ja 
edendada tööhõive ja koolituse alal üldiselt kõigis olukordades võrdseid võimalusi, nii et 
mis tahes erandit tuleb vaadelda kui ainulist, nagu selgitas Euroopa Kohus oma otsustes 
juhtudel C-341/09 (Petersen) ja C-447 / 09 (Prigge); 

7. tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Kohtu arvamusele on põhjendused selle direktiivi 
tõlgendamisel eriti olulised ja et Euroopa Kohus on ka märkinud, kui tähtis on eesmärgiks 
ja integreeritud lähenemisviisiks seada mitmekesisus töökohtadel, mis põhineb osaliselt 
Euroopa Kohtu soolise võrdõiguslikkuse alasel kohtupraktikal, nagu on selgitatud tema 
otsuses liidetud kohtuasjades C-159/10 (Fuchs) ja C-160/10 (Köhler); 

8. kordab, et Euroopa Kohus on oma otsuses kohtuasjas C-132/11 (Tyrolean Airways) 

                                               
1 Eurobaromeetri eriuuring nr 393: Diskrimineerimine ELis 2012. aastal, november 2012.
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samuti kinnitanud, et erinev kohtlemine peab olema selgelt, õigesti ja objektiivselt 
põhjendatud tegurite põhjal, mis eristavad erinevaid isikute kategooriaid ja et samasugust 
kohtlemist ei ole võimalik rakendada eri juhtudel ja inimeste suhtes, kelle olukordi ei saa 
võrrelda, sest see tekitaks täiendavat diskrimineerimist või kaudset diskrimineerimist;

9. kutsub liikmesriike üldiselt üles tagama pärast direktiivi 2000/78/EÜ täielikku ülevõtmist 
selle täielik rakendamine;

10. nõuab tungivalt, et karistused, mida kohaldatakse direktiivi 2000/78/EÜ ülevõtmise alusel 
vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise puhul, peavad kooskõlas Euroopa Kohtu 
kohtuasjadega C-246/09 (Bulicke) C-303/06 (Coleman) ja C-415/10 (Meister) olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad; 

11. palub komisjonil rikkumiste ja mitte-täitmise korral kohaldatavate menetluste abil tagada, 
et liikmesriigid järgiksid juriidilist kohustust direktiiv 2000/78/EÜ täielikult üle võtta; 
usub, et kooskõlas oma 21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooniga ühenduse õiguse 
kohaldamise järelevalvet käsitleva komisjoni 24. aastaaruande kohta (2008/2046 (INI)) 
peaks pädev parlamendikomisjon täitma oma osa liikmesriikidele kõnealuse direktiivi 
alusel pandud kohustuste täitmise pidevas jälgimises;

12. usub, et puude definitsiooni puudumist direktiivis 2000/78/EÜ võib pidada 
seaduselüngaks; tuletab siiski meelde, et Euroopa Kohus on kohtuasjas C-13/05 (Chacón 
Navas) langetatud otsuses välja töötanud määratluse, mis põhineb Maailma 
Terviseorganisatsiooni rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise 
klassifikatsioonil1, mis selgitab, et puue on piirang, mis takistab täielikku ja tõhusat 
osalemist erialases elus, sõltumata sellest, kas puudega inimesel on oma olemuselt ravitav 
või ravimatu haigus;

13. soovitab, et liikmesriigid ja komisjon toetaksid, kõrvuti kõnealuse direktiivi artikli 19 
kohase viie aasta kokkuvõtetega, ka sõltumatuid ülevaateid diskrimineerimise ohvrite 
kaitse tõhususe kohta; teeb ettepaneku käivitada lisaks võrdõiguslikkusorganite 
edendamisele ka katseprojekt diskrimineerimise ohvrite abistamisega tegelevate riiklike ja 
mitteriiklike organisatsioonide toetamiseks;

14. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle lisada fonde käsitlevate ühissätete määruse 
eelnõusse liidu diskrimineerimisvastaste õigusaktide rakendamise kohta üldine 
eeltingimuse klausel; 

15. palub liikmesriikidel ja komisjonil põhjalikult, aga kiiresti läbi vaadata oma seisukoht 
nõukogus ummikseisus olevates läbirääkimistes, mis käsitlevad üldist 
diskrimineerimisvastast direktiivi, millele viidatakse parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta 
resolutsioonis puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste 
strateegia 2010–2020 kohta (2010/2272 (INI));

16. soovitab Euroopa Komisjonil kaaluda veelkord seisukohta, et eri inimeste suhtes tuleks eri 
olukordades rakendada üldist, kuid juriidiliselt mitte universaalset argumenti ja meedet, 

                                               
1 Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (Maailma Terviseorganisatsioon, 
ÜRO), 2001.
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eesmärgiga tagada võrdsete õiguste järjepidevus mitmekesisuse peegeldamise kaudu, 
selmet jõustada alati samad õigused, sõltumata erinevustest, mis inimestel nende tegeliku 
olemuse tõttu ja igaühe võimetest, puuetest, suutlikkusest või oskustest lähtuvalt võivad 
olla;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.
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Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine 
raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, võeti vastu rohkem 
kui 12 aastat tagasi. 

See toimus ainult paar nädalat enne Euroopa Liidu põhiõiguste harta väljakuulutamist. Pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist, sai nüüdseks siduva väärtusega hartast lõpuks Euroopa Liidus 
põhi- ja inimõiguste kohaldamise viitepunkt. 

Sellega paralleelselt on Euroopa Kohus alates 1974. aastast välja töötanud ja kinnistanud oma 
tõlgendused võrdõiguslikkuse alaste reeglite kohta (eriti tööhõive ja naiste võrdse juurdepääsu 
küsimustes). Nõukogu direktiivil 2000/78/EÜ põhinevate kohtuasjade arvu kasvades jätkas 
kohus võrdse kohtlemise mõiste kohaldamiseks ja tõlgendamiseks vajalike normide ja 
vahendite väljatöötamist. Need tõlgendused viitavad samuti sellele, et puudub üldiselt või 
eksklusiivselt kohaldatav argument, kuid et iga liiki diskrimineerimise juhtumite kohta on 
olemas hoolikalt ja individuaalselt välja töötatud lähenemisviisid, mis põhinevad erinevatel 
asjaoludel ja kohtu seisukohtadel kõnealuse direktiivi kohaldamise kohta. 

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on võrdse kohtlemise põhimõte muutunud veelgi 
olulisemaks. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 10 on sätestatud, et oma „poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel püüab liit võidelda diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse 
sättumuse alusel.”

Samas võttis Euroopa Parlament 2. aprillil 2009 nõuandemenetlusega vastu arvamuse 
nõukogu direktiivi kohta, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute 
usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest1. Seoses 
Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 kuulub ettepanek nüüd Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 19 alla. Vastavalt Euroopa Ülemkogu vastusele parlamendi 
kirjalikule küsimusele2 kavatseb eesistujariik esitada nõukogule 20. juunil 20013 eduaruande. 
Nagu lisas nõukogu, ei ole võimalik ennustada, kui kaua kestavad või millega lõpevad 
läbirääkimised direktiivi eelnõu kohta, mis peab vastuvõtmiseks olema nõukogu poolt 
ühehäälselt heaks kiidetud. 

                                               
1 PE 418.014v03-00
2 E-000378-13


