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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo

(2012/2324(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 2 straipsnį, ir į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 19 straipsnį,

– atsižvelgdama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 21 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus1,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Nediskriminavimas ir lygios galimybės visiems 
– pagrindų strategija“ (COM(2005) 0224),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus 
(COM(2008) 0225), taikymo,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo 
požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, principas,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl pažangos, padarytos siekiant 
lygių galimybių ir nediskriminavimo ES (direktyvų 2000/43/EB ir 2000/78/EB perkėlimas 
į nacionalinę teisę)3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl Bendrijos teisės taikymo 
kontrolės – Komisijos 24-oji metinė ataskaita4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir 
įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios5,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
                                               
1 OL L 303, 2000 12 2, p. 161.
2 OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008)02123.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0494.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0453.
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nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos 
fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui 
taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi svarbu, jog būtų remiami kovos su diskriminacija politiniai pareiškimai bei 
įsipareigojimai laipsniškai rengiant ir įgyvendinant susijusias politikos kryptis ir teisės 
aktus; 

B. kadangi nediskriminavimas ir žmogaus teisių rėmimas turėtų būti Europos Sąjungos 
prioritetas, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 2, 3 ir 6 straipsniuose, taip pat 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8, 10, 19, 45, 151, 153 ir 156 straipsniuose1, taip 
pat atsižvelgiant į platesnę kovos su diskriminacija taikymo sritį pagal Chartijos 21 ir 23 
straipsnius; 

C. kadangi, nors nuo Tarybos direktyvos 2000/78/EB priėmimo praėjo daugiau kaip 12 metų, 
dar reikia įveikti daug kliūčių, kad, remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 20 straipsniu, būtų užtikrinta lygybė prieš įstatymą;

D. kadangi užimtumas yra svarbiausia socialinės įtraukties ir nepriklausomo gyvenimo 
sąlyga, o daugelio grupių, ypač jaunimo, negalią turinčių ir vyresnio amžiaus asmenų, 
kuriems visų pirma yra skirti Pagrindinių teisių chartijos 25 ir 26 straipsniai, nedarbo lygis 
yra pernelyg didelis;

E. kadangi užimtumas drauge dažnai laikomas svarbiausiu aspektu visiems žmonėms, 
kuriems gresia diskriminacija dėl Tarybos direktyvoje 2000/78/EB draudžiamų motyvų;

F. kadangi dėl Europos finansų ir struktūrinės krizės daugelio asmenų grupių, ypač jaunimo, 
taip pat negalią turinčių asmenų ir vyresnio amžiaus asmenų, nedarbo lygis nepriimtinai 
sparčiai didėja, keldamas grėsmę daugelio šalių socialinei rimčiai ir solidarumui; 

G. kadangi Sąjungos teisėje diskriminacija įvairiu pagrindu ir dėl skirtingos atitinkamų 
asmenų padėties daugelyje Sąjungos kompetencijos sričių nėra veiksmingai 
reglamentuota;

H. kadangi Komisijos atliktas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos dėl Tarybos 
direktyvos 2000/78/EB vertinimas2 rodo, kad valstybių narių lygmeniu įgyvendinant 
esamus teisės aktus trūksta nuoseklumo, įskaitant skirtingą nacionalinių teismų pateikiamą 
minėtų teisės aktų aiškinimą; 

                                               
1 OL C 326, 2012 10 2. 
2 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos dėl Direktyvos 2000/43/EB ir Direktyvos 2000/78/EB raida ir 
poveikis, Europos Komisija, 2012 m. lapkričio mėn. 
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I. kadangi kiti pažymėtini tyrimai ir leidiniai įrodo, jog, nepaisant to, kad direktyvoje iš 
esmės reglamentuojami keturi diskriminacijos pagrindai (dėl religijos arba tikėjimo, 
negalios, amžiaus ir lytinės orientacijos), iki šiol ja dažniausiai buvo remiamasi 
diskriminacijos dėl amžiaus atvejais;

1. pažymi, kad nors šiuo metu nėra išsamesnių analizių ir patikimų naujų duomenų, naujausi 
diskriminacijos suvokimo Europos Sąjungoje tyrimai patvirtina, kad diskriminacija 
užimtumo srityje laikoma labiau paplitusia nei kitose gyvenimo srityse1;

2. primena, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas visą laiką atsižvelgia į tai, kad 
kultūros ir konstitucinio paveldo turi būti paisoma remiantis pripažintomis žmogaus 
teisėmis į lygybę ir nediskriminavimą, kaip nurodoma Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 52 straipsnyje, ir kad Chartija, ypač jos 15 straipsniu, nuo 2009 m. Europos 
Sąjungoje taikomų žmogaus teisių srityje žengtas naujas žingsnis;

3. dar kartą pabrėžia, kad žmogaus teisės skirtos visų žmonių interesams tenkinti, jos 
užtikrina ne tik taiką, harmoniją ir teisingumą visuomenėje, bet ir tvirtesnę bei lankstesnę 
ateities Europos Sąjungą, kurioje bus aukštas užimtumo lygis, o gyventojų kaita ir 
vartojimo įpročiai bus tvaresni;

4. pabrėžia, kad Direktyvoje 2000/78/EB įtvirtintas bendras vienodo požiūrio principas, 
atsiradęs iš pripažintos žmogaus teisės į lygybę ir nediskriminavimą, yra esminis 
Teisingumo Teismo praktikoje ir jį reikėtų aiškinti remiantis Pagrindinių teisių chartija ir 
visų pirma jos 15 ir 21 straipsniais, kaip pats Teismas tai yra patvirtinęs sprendime 
Hennings (byla C-297/10);

5. pabrėžia, kad direktyvoje išsamiai neapibrėžiama jos taikymo sritis, kalbama apskritai 
apie užimtumo ir mokymo sritis, tuo pat metu direktyvos pavadinime minimi bendrieji 
pagrindai; taigi, kaip savo sprendime Palacios de la Villa (byla C-411/05) yra konstatavęs 
Teisingumo Teismas, ją reikia suprasti kur kas plačiau, drauge atsižvelgiant ir į išskirtines 
jos nuostatas; 

6. pabrėžia, kad, kaip savo sprendime Coleman (byla C-303/06) yra nurodęs Teisingumo 
Teismas, siauras direktyvos aiškinimas nėra priimtinas ir direktyvos taikymo sritis yra 
gerokai platesnė, nei nustatyta būtinosiomis normomis, nes direktyva siekiama kovoti su 
diskriminacija ir remti lygias galimybes visais apskritai su užimtumu ir mokymu 
susijusiais atvejais, todėl kokias nors išimtis reikėtų laikyti vienintelėmis, kaip tai 
išaiškino Teismas savo sprendimuose Petersen (C-341/09) ir Prigge (C-447/09); 

7. primena, kad, kaip nurodo Teisingumo Teismas, konstatuojamosios dalys yra ypač 
svarbios aiškinant direktyvą ir kad Teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į įvairovės 
darbovietėse – kaip tikslo ir kompleksinio požiūrio, iš dalies grindžiamo teismo praktika 
dėl lyčių lygybės – svarbą, kaip išaiškinta Teisingumo Teismo sprendime Fuchs ir Köhler
(sujungtos bylos C-159/10 ir C-160/10);

8. dar kartą pakartoja, kad Teisingumo Teismas savo sprendime Tyrolean Airways (C-
132/11) taip pat yra patvirtinęs, kad skirtingas požiūris turi būti aiškiai, tinkamai ir 

                                               
1 Specialus Eurobarometro 393 tyrimas „Diskriminacija ES 2012 m.“, 2012 m. lapkričio mėn.
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objektyviai pagrįstas kriterijais, pagal kuriuos asmenys skiriami į skirtingas kategorijas, ir 
kad tas pats požiūris negali būti taikomas skirtingais atvejais bei asmenims, kurių padėties 
atvejai nepalyginami, nes taip būtų diskriminuojama papildomai arba netiesiogiai 
diskriminuojama;

9. ragina valstybes nares apskritai užtikrinti, kad, Direktyvą 2000/78/EB visiškai perkėlus į 
nacionalinę teisę, ji būtų iki galo įgyvendinta;

10. primygtinai ragina, kad sankcijos, taikomos už nacionalinių nuostatų, patvirtintų į 
nacionalinę teisę perkeliant Direktyvą 2000/78/EB, pažeidimus, būtų veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios, kaip išaiškinta Teisingumo Teismo sprendimuose Bulicke
(C-246/09), Coleman (C-303/06) ir Meister (C-415/10); 

11. ragina Komisiją, taikant pažeidimo ir įsipareigojimų nesilaikymo procedūras, užtikrinti, 
kad valstybės narės laikytųsi savo teisinių įsipareigojimų, susijusių su visišku Direktyvos
2000/78/EB perkėlimu į nacionalinę teisę; mano, kad kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas, kaip siūloma 2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Bendrijos teisės taikymo kontrolės – Komisijos 24-oji metinė ataskaita (2008/2046(INI)), 
turėtų nuolat stebėti valstybėms narėms pagal direktyvą tenkančius įpareigojimus;

12. mano, jog tai, kad Direktyvoje 2000/78/EB neapibrėžta negalios sąvoka, galima laikyti 
spraga; tačiau primena, kad Teisingumo Teismas savo sprendime Chacón Navas (C-
13/05) yra išplėtojęs šią sąvoką remdamasis PSO ICF standartu1 ir patikslinęs, kad negalia 
– tai apribojimas, kliudantis asmeniui visokeriopai ir veiksmingai dalyvauti profesiniame 
gyvenime, nepaisant, ar atitinkamas neįgalus asmuo serga pagydomai, ar nepagydomai;

13. rekomenduoja valstybėms narėms ir Komisijai atlikti ne tik direktyvos 19 straipsniu 
grindžiamas oficialias 5 metų apžvalgas, bet ir remti nepriklausomas nukentėjusiųjų dėl 
diskriminacijos apsaugos veiksmingumo apžvalgas; siūlo toliau remti ne tik lygybės 
organizacijas, bet ir pradėti bandomąjį projektą, pagal kurį parama galėtų būti teikiama 
įstatymu įsteigtoms ir kitokioms organizacijoms, padedančioms diskriminacijos aukoms;

14. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą į bendrų nuostatų reglamento dėl fondų projektą 
įtraukti bendrąją ex ante sąlygą dėl Sąjungos nediskriminavimo teisės aktų įgyvendinimo; 

15. prašo valstybių narių ir Komisijos atidžiai, bet skubiai persvarstyti savo poziciją Taryboje 
įstrigusiose derybose dėl bendros nediskriminavimo direktyvos, kaip nurodyta 2011 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 
2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios (2010/2272(INI));

16. rekomenduoja Europos Komisijai dar kartą apsvarstyti galimybę turėti bendrą, tačiau 
teisiškai nevisuotinį argumentą ir priemonę, taikytiną skirtingais atvejais skirtingiems 
asmenims siekiant užtikrinti, kad lygios teisės būtų taikomos nuosekliai atspindint 
įvairovę, o ne užtikrinant tų pačių teisių įgyvendinimą nepaisant galimų žmonių skirtumų, 
atsirandančių dėl faktinių asmens savybių, nulemtų prigimties, gebėjimų ar negalios, 
pajėgumo ir įgūdžių;

                                               
1 Tarptautinė funkcijų, negalios ir sveikatos klasifikacija (Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinės Tautos), 
2001 m.
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17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams bei vyriausybėms.
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2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo 
ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, priimta daugiau kaip prieš 12 metų. 

Ji priimta tik kelios savaitės prieš tai, kai paskelbta Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Chartija, kuri dabar yra privaloma, galiausiai tapo 
pagrindinių teisių ir žmogaus teisių taikymo Europos Sąjungoje atspirties tašku. 

Drauge ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išplėtojęs bei pateikęs savo aiškinimus 
dėl nuo 1974 m. ES sutartyse įtvirtintų su lygybe susijusių taisyklių užimtumo ir visų pirma 
moterų lygių užimtumo galimybių srityse. Teisingumo Teismas yra papildomai suformulavęs 
standartus ir priemones, padedančius taikyti ir aiškinti vienodo požiūrio sąvoką, taip pat vis 
daugiau jo bylų skiriama Tarybos direktyvai 2000/78/EB. Šie aiškinimai taip pat rodo, kad 
nėra visuotinai ar išimtinai taikomo argumento, yra vadovaujamasi atidžiai ir individualiai 
pritaikytais požiūriais, atsižvelgiant į skirtingas aplinkybes, su kiekvienos diskriminacijos 
rūšies susijusiais atvejais laikantis Teisingumo Teismo pozicijos dėl direktyvos taikymo. 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, vienodo požiūrio principas imtas dar labiau pabrėžti. Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 10 straipsnyje išdėstyta: „Nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus Sąjunga siekia kovoti su bet kokia diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.“

Nepaisydamas to, 2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamentas konsultavimosi procedūra 
priėmė nuomonę dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, 
nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos, principas1. 2009 m. 
gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, dabar šis pasiūlymas reglamentuojamas SESV 
19 straipsniu. Vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos atsakymu į Europos Parlamento 
klausimą raštu2, Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė 2013 m. birželio 20 d. ketina Tarybai 
pateikti pažangos ataskaitą. Kaip pridūrė Taryba, ji negali numatyti dėl šios direktyvos 
projekto vykstančių derybų trukmės ar rezultatų, nes tam, kad Direktyva būtų priimta, ji turi 
būti vieningai patvirtinta Tarybos. 

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


