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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 
végrehajtásáról

(2012/2324(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 2. cikkére, valamint 
az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 19. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 21. cikkére,

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel a Bizottság „Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki 
számára – Keretstratégia” című közleményére (COM(2005)0224),

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2008)0225),

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló az ENSZ-egyezményre,

– tekintettel a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra,

– tekintettel az EU-ban az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén elért 
előrehaladásról (a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv átültetése) szóló, 2008. május 
20-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről – a Bizottság 24. éves 
jelentése” című, 2008. október 21-i állásfoglalására4,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 
2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló 

                                               
1 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
2 HL L 180., 2000.7.19., 22. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA (2008)0212.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA (2008)0494.
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2011. október 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7–0000/2013),

A. mivel fontos, hogy a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésre vonatkozó politikai 
nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat a szakpolitikák és a jogszabályok fokozatos 
fejlődése és folyamatos végrehajtása támassza alá; 

B. mivel a megkülönböztetésmentességnek és az emberi jogok előmozdításának az Európai 
Unióról szóló szerződés 2., 3. és 6. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 8., 10., 19., 45.,151., 153. és 156. cikkében2 foglalt rendelkezések szerint 
– és figyelembe véve a megkülönböztetés elleni küzdelemnek a Charta 21. és 23. cikke 
szerinti tágabb értelemben vett hatókörét – az Európai Unió egyik kiemelt céljának kell 
lennie; 

C. mivel annak ellenére, hogy a 2000/78/EK tanácsi irányelv elfogadása óta több, mint 12 év 
telt el, még mindig számos akadályt kell leküzdeni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
20. cikke szerinti törvény előtti egyenlőség biztosítása érdekében;

D. mivel a társadalmi befogadás és az önálló élet legfontosabb előfeltétele a munkavállalás, 
és a munkanélküliség szintje túlságosan magas számos olyan csoportban, különösen a 
fiatalok, a fogyatékossággal élők és az idősebb emberek körében, akiket az Alapjogi 
Charta 25. és 26. cikke külön is megemlít;

E. mivel ugyanakkor a munkavállalás gyakran a legdöntőbb szempontnak bizonyul 
mindazok számára, akik ki vannak téve a 2000/78/EK tanácsi irányelv által tiltott okokból 
történő megkülönböztetés kockázatának;

F. mivel az európai pénzügyi és szerkezeti válság miatt a munkanélküliség szintje számos 
csoport, különösen a fiatalok, ezen belül a fogyatékossággal élők és az idősebbek körében 
elfogadhatatlan mértékben nő, fenyegetve a társadalmi békét és szolidaritást számos 
országban;

G. mivel az uniós jog az Unió hatáskörébe tartozó számos területen a megkülönböztetés 
különböző okai és az érintettek eltérő helyzete vonatkozásában nem fedi le ténylegesen a 
hátrányos megkülönböztetést;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0453.
2 HL C 326., 2012.10.2.
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H. mivel az Európai Unió Bíróságának a 2000/78/EK tanácsi irányelvvel kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlatáról készített bizottsági értékelés1 rámutat arra, hogy a hatályos 
jogszabályok tagállami szintű végrehajtása terén – ideértve a nemzeti bíróságok eltérő 
értelmezéseit is – az egységesség hiánya figyelhető meg; 

I. mivel más kiváló tanulmányok és publikációk is azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy 
az irányelv a diszkrimináció négy alapjára (vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor 
és nemi irányultság) terjed ki, eddig főként a kor alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés esetén hivatkoztak rá; 

1. megállapítja, hogy bár jelenleg nem áll rendelkezésre mélyrehatóbb elemzés és 
megalapozott, naprakész adat, az Európai Unióban érzékelhető diszkriminációról készült 
legutóbbi felmérések megerősítik, hogy a munkavállalás terén a hátrányos 
megkülönböztetés elterjedtebbnek tekinthető, mint az élet más területein2;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bírósága folyamatosan figyelembe vette, hogy az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 52. cikkével összhangban tiszteletben kell tartani az 
egyenlőséghez és a megkülönböztetésmentességhez fűződő, bevett emberi jogokon 
alapuló kulturális és alkotmányos örökséget, és hogy a Charta és különösen annak 15. 
cikke 2009 óta új lendületet adott az emberi jogok érvényesítésének az Európai Unióban;

3. ismételten hangsúlyozza, hogy az emberi jogok minden ember érdekét szolgálják, és 
nemcsak a társadalmi béke, harmónia és igazságosság, de a jövő jóval erősebb és 
rugalmasabb, magasabb foglalkoztatást és fenntarthatóbb népességváltozást és fogyasztói 
szokásokat felmutató Európai Uniójának is biztosítékai;

4. hangsúlyozza, hogy az egyenlő bánásmód 2000/78/EK irányelvben lefektetett, az 
egyenlőséghez és a megkülönböztetésmentességhez fűződő, bevett emberi jogból 
származó általános elve a Bíróság gyakorlata szempontjából központi jelentőségű, és ezt 
az elvet – amint azt a C-297/10. számú (Hennings) ügyben hozott ítéletében a Bíróság is 
megerősíti – az Alapjogi Charta és különösen annak 15. és 21. cikke fényében kell 
értelmezni;

5. kiemeli, hogy az irányelv alkalmazási körének részletes meghatározása nem terjed túl az 
általános munkavállalás és képzés területén, ugyanakkor az általános keret címet viseli, és 
amint azt a Bíróság a C-411/05. számú (Palacios de la Villa) ügyben hozott ítéletében 
megállapította, egyedi rendelkezéseinek figyelembevételével értelmezése jóval tágabb;

6. hangsúlyozza, hogy a Bíróság a C-303/06. számú (Coleman) ügyben hozott ítéletében 
rámutat arra, hogy az irányelv szűk értelmezése nem elfogadható, és hogy az irányelv 
hatálya jóval tágabb a minimumszabályok meghatározásánál, mivel célja a 
megkülönböztetés elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása általában a 
munkavállalás és képzés tekintetében lényeges valamennyi helyzetben, és bármely 
kivételt egyedinek kell tekinteni, amint azt a Bíróság a C-341/09. (Petersen) és a C-

                                               
1 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 (Az Európai Unió Bírósága 2000/43/EK és 2000/78/EK irányelvvel kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlatának alakulása és hatása), Európai Bizottság, 2012. november
2 Eurobarométer 393. sz. külön felmérés: „Az EU-n belüli megkülönböztetés 2012-ben”, 2012. november.
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447/09. számú (Prigge) ügyben hozott ítéletében kifejtette; 

7. emlékeztet arra, hogy a Bíróság szerint az irányelv értelmezése szempontjából a 
preambulumok különösen fontosak, és hogy a Bíróság – amint azt a C-159/10. számú 
(Fuchs) és C-160/10. számú (Köhler) egyesített ügyekben hozott ítéletében kifejtette –
részben a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján rámutatott 
a munkahelyi sokféleség mint cél és mint integratív megközelítés fontosságára; 

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a Bíróság a C-132/11. számú (Tyrolean Airways) ügyben 
hozott ítéletében megerősítette azt is, hogy az eltérő bánásmódnak világosan, megfelelően 
és objektívan igazolhatónak kell lennie a személyek különböző kategóriái közötti 
megkülönböztető tényezők alapján, és hogy nem alkalmazható azonos bánásmód eltérő 
esetekben és olyan személyekre, akiknek helyzete nem hasonlítható össze, mivel ez 
további hátrányos megkülönböztetéshez vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéshez 
vezethet;

9. felhívja általában a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a 2000/78/EK irányelv 
maradéktalan végrehajtásáról annak teljes átültetését követően;

10. hangsúlyozza, hogy a 2000/78/EK irányelv átültetése során elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértésére vonatkozó szankcióknak a Bíróság C-246/09. számú 
(Bulicke), C-303/06. számú (Coleman) és C-415/10. számú (Meister) ügyben hozott 
ítéletével összhangban hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük; 

11. felszólítja a Bizottságot, hogy kötelezettségszegési és jogsértési eljárások révén 
gondoskodjon arról, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák a 2000/78/EK irányelv teljes 
körű átültetésére vonatkozó jogi kötelezettségüket; véleménye szerint illetékes bizottsága 
„A közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről – a Bizottság 24. éves jelentése” 
című 2008. október 21-i állásfoglalásának (2008/2046(INI)) megfelelően szerepet kell 
játszania a tagállamok ezen irányelv szerinti kötelezettségeinek nyomon követésében;

12. úgy véli, hogy a fogyatékosság fogalommeghatározásának hiánya a 2000/78/EK 
irányelvben joghézagnak tekinthető; emlékeztet azonban arra, hogy a Bíróság a C-13/05. 
számú (Chacón Navas) ügyben hozott ítéletében a WHO életműködésekről, 
fogyatékosságról és egészségről szóló nemzetközi osztályozása (ICF)1 alapján kidolgozott 
egy fogalommeghatározást, amely egyértelművé teszi, hogy a fogyatékosság a szakmai 
életben való teljes körű részvételt akadályozó korlátozó tényező, függetlenül attól, hogy az 
érintett fogyatékossággal élő személy gyógyítható vagy gyógyíthatatlan betegségben 
szenved;

13. javasolja, hogy a tagállamok és a Bizottság az irányelv 19. cikke alapján végrehajtott 
hivatalos ötévenkénti felülvizsgálatok mellett támogassák a hátrányos megkülönböztetés 
áldozatai védelmének hatékonyságára vonatkozó független felülvizsgálatokat is; a 
hátrányos megkülönböztetés ellen küzdő szervek további támogatása mellett javasolja egy 
olyan kísérleti projekt elindítását, amelyen keresztül támogatást lehet nyújtani a hátrányos 
megkülönböztetés áldozatait segítő hatósági és nem hatósági szervezetek számára;

                                               
1 International Classification of Functioning, Disability and Health (az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Egészségügyi Világszervezete), 2001
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14. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy az uniós alapokra vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló rendelet tartalmazzon egy, a hátrányos megkülönböztetés elleni 
uniós jogszabályok végrehajtására vonatkozó általános előzetes feltételrendszert 
meghatározó záradékot; 

15. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy – amint azt a fogyatékossággal élő személyek 
mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó 
európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló 2011. október 25-i állásfoglalásában is 
említette (2010/2272(INI)) – alaposan, de sürgősséggel vizsgálják felül a hátrányos 
megkülönböztetés elleni általános irányelv tekintetében a Tanácsban holtpontra jutott 
tárgyalásokon képviselt álláspontjaikat;

16. javasolja, hogy az Európai Bizottság gondolja át újra annak lehetőségét, hogy 
rendelkezzen egy általános, de jogi értelemben nem egyetemes érvényű, különböző 
esetekben és különböző személyekre alkalmazandó érveléssel és intézkedéssel annak 
érdekében, hogy oly módon biztosítsa az egyenlő jogok egységességét, amely a 
sokféleséget tükrözi ahelyett, hogy az emberek között a természeten, a képességeken (és 
fogyatékosságokon), a teljesítőképességen és a készségeken alapuló valós jellemzőik 
miatt esetlegesen meglévő különbözőségekre tekintet nélkül ugyanazokat a jogokat 
érvényesíti;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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INDOKOLÁS

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet több, mint 12 éve 
fogadták el. 

Mindössze néhány héttel előzte meg az Európai Unió Alapjogi Chartájának kihirdetését. A 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a Charta, amely immár kötelező erőre 
emelkedett, végül igazodási ponttá vált az alapvető és emberi jogok európai uniós 
alkalmazása tekintetében. 

Ezzel párhuzamosan 1974-től kezdődően az Európai Unió Bírósága is kialakította és lefektette 
saját értelmezését az EU-szerződések egyenlőséggel összefüggő rendelkezéseivel 
kapcsolatban, elsősorban a munkavállalás és a nők ehhez való egyenlő hozzáférése területén. 
A Bíróság a 2000/78/EK irányelvre alapozott ügyek számának növekedésével tovább 
finomította az egyenlő bánásmód fogalmának alkalmazására és értelmezésére vonatkozó 
normákat és eszközöket. Ezek az értelmezések azt is jelzik, hogy nincs egy egyetemesen vagy 
kizárólagosan alkalmazott érvelés, csak a hátrányos megkülönböztetéssel összefüggő esetek 
minden típusa esetén a különböző körülményeken alapuló, a Bíróságnak az irányelv 
alkalmazására vonatkozó véleményének megfelelő, gondosan és egyedileg megfogalmazott 
megközelítések léteznek. 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után az egyenlő bánásmód elve fokozott hangsúlyt 
kapott. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. cikke immár kimondja: „Politikái 
és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd mindenfajta nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy 
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen”.

Mindazonáltal az Európai Parlament 2009. április 2-án a konzultációs eljárás keretében 
elfogadta a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy 
szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról1 szóló véleményét. A Lisszaboni Szerződés 2009. 
december 1-jei hatálybalépését követően a javaslat már az EUMSZ 19. cikkének hatálya alá 
tartozik. Az Európai Tanácsnak egy írásbeli választ igénylő parlamenti kérdésre adott válasza2

szerint az elnökség 2013. június 20-án egy előrehaladásról szóló jelentést terjeszt a Tanács 
elé. Amint azt a Tanács hozzáfűzte, nem látható előre, hogy meddig tartanak, és milyen 
eredménnyel zárulnak a jelenleg is zajló tárgyalások az irányelvtervezetről, amelynek 
elfogadásához egyhangú jóváhagyásra van szükség a Tanácsban.

                                               
1 PE 418.743v3-00.
2 E-000378-13


