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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta
(2012/2324(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1

yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista,

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY2 rodusta 
tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta,

–ottaa huomioon komission tiedonannon ”Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kaikille – puitestrategia” (COM(2005)0224),

– ottaa huomioon komission tiedonannon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 
koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun direktiivin 
2000/78/EY soveltamisesta (COM(2008)0225),

– ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä koskevasta edistyksestä EU:ssa 
(direktiivien 2000/43/EY ja 2000/78/EY saattaminen osaksi jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä)3,

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteisön oikeuden 
soveltamisen valvonnasta – komission 24. vuosikertomus4,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–20201,

                                               
1 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0212.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0494.
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– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastoa ja Euroopan meri-
ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. katsoo tärkeäksi, että syrjinnän vastaisia poliittisia julistuksia ja sitoumuksia tuetaan 
kehittämällä asteittain ja panemalla täysimääräisesti ja asianmukaisesti täytäntöön 
poliittisia toimenpiteitä ja lainsäädäntöä; 

B. katsoo, että syrjimättömyyden ja ihmisoikeuksien edistämisen on oltava Euroopan unionin 
ensisijainen tavoite, kuten määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3 ja 6 
artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen2 8, 10, 19, 45,151, 153 
ja 156 artiklassa, ja ottaen huomioon syrjinnän torjumisen laajemman ulottuvuuden 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan mukaisesti; 

C. toteaa, että vaikka neuvoston direktiivin 2000/78/EY hyväksymisestä on kulunut yli 
12 vuotta, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklan mukaiselle yhdenvertaisuuden 
varmistamiselle lain edessä on edelleen paljon esteitä;

D. katsoo, että työllistyminen on merkittävin sosiaalisen osallisuuden ja itsenäisen elämän 
edellytys ja että monien perusoikeuskirjan 25 ja 26 artiklassa tarkoitettujen ryhmien, 
erityisesti nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden, työttömyystaso on aivan liian korkea;

E. toteaa, että samalla työllistymisen on myös usein osoitettu olevan kriittisin näkökohta 
neuvoston direktiivissä 2000/78/EY kielletyin perustein syrjäytymisvaarassa olevien 
henkilöiden kannalta;

F. katsoo, että taloudellisen ja rakenteellisen kriisin vuoksi monien ryhmien työttömyystaso, 
erityisesti nuorten ja myös vammaisten ja ikääntyneiden, lisääntyy Euroopassa vauhdilla, 
jota on mahdoton hyväksyä, ja uhkaa yhteiskuntarauhaa ja solidaarisuutta monissa 
valtioissa;

G. toteaa, että unionin lainsäädäntö ei kata tehokkaasti syrjintää monilla unionin toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla, mitä tulee syrjintäperusteisiin ja henkilöiden moninaisiin tilanteisiin;

H. toteaa, että komission arvioinnissa Euroopan unionin tuomioistuimen neuvoston 
direktiiviä 2000/78/EY koskevasta oikeuskäytännöstä3 korostetaan, että lainsäädännön 
täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden tasolla on havaittavissa epäjohdonmukaisuutta, myös 
tulkintaeroja kansallisissa tuomioistuimissa; 

                                                                                                                                                  
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.
2 EUVL C 326, 2.10.2012.
3 The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union on Directives 
2000/43/EC and 2000/78/EC, Euroopan komissio, marraskuu 2012
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I. toteaa, että myös muut tunnustetut tutkimukset ja julkaisut osoittavat, että vaikka direktiivi 
periaatteessa kattaa neljä syrjintäperustetta (uskonto tai vakaumus, vammaisuus, ikä ja 
sukupuolinen suuntautuminen), siihen on tähän mennessä vedottu pääasiassa ikäsyrjintään 
liittyvissä tapauksissa; 

1. toteaa, että vaikka saatavilla ei ole syvällisempää analyysia eikä tarkkoja viimeaikaisia 
tietoja, viimeisimmät selvitykset syrjintää Euroopan unionissa koskevista mielipiteistä 
vahvistavat, että syrjinnän katsotaan olevan työelämässä yleisempää kuin muilla 
elämänaloilla1;

2. huomauttaa, että Euroopan unionin tuomioistuin on jatkuvasti ottanut huomioon, että 
kulttuuriperintöä ja valtiosääntöoikeudellista perintöä on kunnioitettava vakiintuneiden 
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien ihmisoikeuksien pohjalta Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 52 artiklan mukaisesti ja että perusoikeuskirjalla, erityisesti sen 
15 artiklalla, on annettu uutta pontta ihmisoikeuksien soveltamiseen Euroopan unionissa 
vuodesta 2009 lähtien;

3. muistuttaa, että ihmisoikeudet ovat kaikkien ihmisten etujen mukaisia ja sekä takaavat 
rauhan, sopusoinnun ja oikeuden yhteiskunnassa että luovat myös paljon vahvempaa ja 
joustavampaa Euroopan unionia tulevaisuudessa, jossa työllisyystaso on korkeampi ja 
väestönmuutos ja kulutustottumukset kestävämpiä;

4. painottaa, että direktiivissä 2000/78/EY vaalittu yhdenvertaisen kohtelun yleinen periaate, 
joka juontaa juurensa vakiintuneesta ihmisoikeudesta yhdenvertaisuuteen ja 
syrjimättömyyteen, on keskeinen tuomioistuimen käytännön toiminnassa, ja sitä olisi 
tulkittava perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 15 ja 21 artiklan mukaisesti, kuten unionin 
tuomioistuin itsekin on vahvistanut asiassa C-297/10 (Hennings) antamassaan tuomiossa;

5. korostaa, että direktiivissä ei määritetä sen yksityiskohtaista soveltamisalaa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella yleisesti, ja että samalla se nimensä mukaisesti koskee yleisiä 
puitteita ja kuten tuomioistuin on todennut asiassa C-411/05 (Palacios de la Villa) 
antamassaan tuomiossa, sitä on tulkittava paljon laajemmin, kun otetaan huomioon sen 
erikoislaatuiset säännökset;

6. painottaa, että kuten tuomioistuin on todennut asiassa C-303/06 (Coleman) antamassaan 
tuomiossa, direktiivin kapea tulkinta ei ole hyväksyttävää, ja että direktiivi ulottuu 
vähimmäisvaatimusten asettamista laajemmalle, koska sillä pyritään torjumaan syrjintää ja 
edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikissa työhön ja koulutukseen yleisesti liittyvissä 
tilanteissa, joten mahdollisia poikkeuksia on tulkittava suppeasti, kuten tuomioistuin 
selittää asiassa C-341/09 (Petersen) ja asiassa C-447/09 (Prigge) antamissaan tuomioissa; 

7. muistuttaa, että tuomioistuimen mukaan direktiivin johdanto-osan perustelukappaleilla on 
suuri merkitys direktiiviä tulkittaessa ja että tuomioistuin on myös korostanut työn 
moninaisuuden merkitystä tavoitteena sekä yhtenäistä lähestymistapaa sukupuolten tasa-
arvoa koskevassa oikeuskäytännössään, kuten se selittää yhdistetyissä asioissa C-159/10 
(Fuchs) ja C-160/10 (Köhler) antamassaan tuomiossa; 

                                               
1 Erityiseurobarometri 393, Syrjintä EU:ssa vuonna 2012, marraskuu 2012.
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8. muistuttaa, että tuomioistuin on myös vahvistanut asiassa C-132/11 (Tyrolean Airways) 
antamassaan tuomiossa, että erilainen kohtelu on perusteltava selkeästi, perustellusti ja 
objektiivisesti eri ammattiluokkia erottelevin tekijöin, ja että samaa kohtelua ei voida 
soveltaa erilaisissa tapauksissa ja henkilöihin, joiden tilanteita ei voida verrata toisiinsa, 
koska tämä olisi välitöntä tai välillistä syrjintää;

9. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan yleisesti direktiivin 2000/78/EY täysimääräisen 
täytäntöönpanon sen jälkeen, kun se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä;

10. painottaa, että direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen sovellettavien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia 
ja varoittavia, kuten tuomioistuin on todennut asiassa C-246/09 (Bulicke), asiassa 
C-303/06 (Coleman) ja asiassa C-415/10 (Meister) antamissaan tuomioissa; 

11. pyytää komissiota varmistamaan julkisten rikkomismenettelyjen ja noudattamatta 
jättämistä koskevien menettelyjen avulla, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia 
velvoitteitaan ja saattavat direktiivin 2000/78/EY täysmääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään; katsoo, että sen toimivaltaisen valiokunnan tehtävänä on oltava 
direktiivin mukaisten jäsenvaltioiden velvoitteiden jatkuva seuranta yhteisön oikeuden 
soveltamisen valvonnasta – komission 24. vuosikertomus – 21. lokakuuta 2008 annetun 
päätöslauselman (2008/2046(INI)) mukaisesti;

12. katsoo, että vammaisuuden määritelmän puuttuminen direktiivistä 2000/78/EY voidaan 
katsoa puutteeksi; muistuttaa kuitenkin, että tuomioistuin on kehittänyt asiassa C-13/05 
(Chacón Navas) antamassaan tuomiossa Maailman terveysjärjestön ICF-luokitukseen1

perustuvan määritelmän, jonka mukaan vammaisuus on yleinen käsite, joka kattaa 
toimintaa ja yhteiskunnalliseen elämään osallistumista rajoittavat tekijät, riippumatta siitä, 
onko kyseinen vammainen henkilö parantumattomasti sairas vai ei;

13. suosittaa, että jäsenvaltiot ja komissio tukevat riippumattomia selvityksiä syrjinnän uhrien 
suojelun tehokkuudesta direktiivin 19 artiklaan perustuvien viisivuotistarkistusten lisäksi; 
ehdottaa tasa-arvoelinten toiminnan edistämiseksi, että käynnistetään kokeiluhanke, jossa 
tuetaan syrjinnän uhreja auttavia lakisääteisiä ja muita järjestöjä;

14. on tyytyväinen komission rahastojen yhteisiä säännöksiä koskevassa asetusluonnoksessa 
esittämään ehdotukseen ehtolausekkeen ennalta määrittämisestä unionin syrjinnän 
vastainen lainsäädännön täytäntöönpanossa; 

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissio harkitsemaan pikaisesti mutta huolellisesti uudelleen 
kantaansa syrjinnän vastaisen direktiivin umpikujaan juuttuneissa neuvotteluissa 
neuvostossa, kuten se on esittänyt vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä 
Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 25. lokakuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa (2010/2272(INI));

16. suosittelee, että Euroopan komissio harkitsee uudelleen yleistä, mutta ei oikeudellisesti 
yleiskattavaa perustetta ja toimenpidettä sovellettavaksi eri henkilöiden osalta erilaisissa 

                                               
1 International Classification of Functioning, Disability and Health (World Health Organisation, United Nations), 
2001
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tapauksissa sen varmistamiseksi, että yhtäläisiä oikeuksia sovelletaan johdonmukaisesti 
ottaen huomioon moninaisuuden sen sijaan että vaadittaisiin samojen oikeuksien 
soveltamista riippumatta eroista, joita henkilöiden välillä voi olla heidän luonteeseensa, 
vammaisuuteen tai kykyihin, valmiuksiin ja taitoihin perustuen;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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PERUSTELUT

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä 
marraskuuta 2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY hyväksyttiin yli 12 vuotta sitten. 

Tämä tapahtui vain joitakin viikkoja ennen kuin Euroopan unionin perusoikeuskirja 
julkaistiin. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä peruskirjasta, joka nyt on sitova, on 
lopulta tullut kiinnekohta perus- ja ihmisoikeuksien soveltamisessa Euroopan unionissa. 

Euroopan unionin tuomioistuin on samanaikaisesti kehittänyt ja vahvistanut omaa 
tulkintaansa EU:n perussopimusten tasa-arvoa koskevista määräyksistä vuodesta 1974 alkaen, 
erityisesti mitä tulee työelämään ja naisten tasa-arvoon työhön pääsyssä. Tuomioistuin on 
kehittänyt normeja ja välineitä yhdenvertaisen kohtelun käsitteen soveltamiseksi ja 
tulkitsemiseksi ratkaistessaan yhä useampia neuvoston direktiiviä 2000/78/EY koskevia 
asioita. Näissä tulkinnoissa tuomioistuin on todennut, ettei ole yleisesti tai yksinomaisesti 
sovellettavia perusteita, vaan lähestymistapa on valittava huolellisesti ja yksittäin erilaisten 
olosuhteiden perusteella jokaisessa syrjintää koskevassa asiassa tuomioistuimen direktiivin 
soveltamista koskevan näkemyksen mukaisesti. 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on 
painotettu yhä enemmän. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
10 artiklassa todetaan nyt, että ”unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän”.

Parlamentti antoi tästä huolimatta lausunnon ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta
tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta1

kuulemismenettelyssä 2. huhtikuuta 2009. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 
1. joulukuuta 2009, ehdotus on hyväksyttävä SEUT 19 artiklan perusteella. Parlamentin 
kirjalliseen kysymykseen2 annetun Eurooppa-neuvoston vastauksen mukaan 
puheenjohtajavaltio esittää neuvostolle edistymiskertomuksen 20. kesäkuuta 2013. Kuten 
neuvosto toteaa, se ei voi ennakoida direktiiviluonnoksesta parhaillaan käytävien 
neuvottelujen kestoa tai lopputulosta. Direktiivin hyväksyminen edellyttää yksimielisyyttä 
neuvostossa. 

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


