
PR\935512NL.doc PE510.687v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2012/2324(INI)

8.5.2013

ONTWERPVERSLAG
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep
(2012/2324(INI))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Ádám Kósa



PE510.687v01-00 2/8 PR\935512NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING .....................................................................................................................8



PR\935512NL.doc 3/8 PE510.687v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 
tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

(2012/2324(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 2, en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 19,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 21,

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep1,

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming2,

–gezien de mededeling van de Commissie inzake non-discriminatie en gelijke kansen voor 
iedereen - Een raamstrategie (COM(2005)0224),

– gezien de mededeling van de Commissie over de toepassing van Richtlijn 2000/78/EG 
van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 
arbeid en beroep (COM(2008)0225),

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van personen met een 
handicap,

– gezien het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid,

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2008 over de vooruitgang op het gebied van gelijke 
kansen en non-discriminatie in de EU (omzetting van de Richtlijnen 2000/43/EG en 
2000/78/EG)3,

– gezien zijn resolutie van 21 oktober 2008 over de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht – 24ste jaarlijks verslag van de Commissie4,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met een 
handicap en de Europese strategie inzake handicaps 2010-20205,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
                                               
1 PB C 303 van 2.12.2000, blz. 16.
2 PB C 180 van 19.7.2000, blz. 22.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2008)0212.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2008)0494.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0453.
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vaststelling van de gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat het belangrijk is dat politieke verklaringen en verplichtingen inzake de 
bestrijding van discriminatie worden gesteund door de progressieve ontwikkeling en
doorlopende uitvoering van beleid en wetgeving;

B. overwegende dat non-discriminatie en het bevorderen van mensenrechten een prioriteit 
zou moeten zijn van de Europese Unie, zoals voorzien in de artikelen 2, 3 en 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, evenals in de artikelen 8, 10, 19, 45, 151, 153 en 
156 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1, en rekening houdend 
met de reikwijdte van de bestrijding van discriminatie in bredere zin overeenkomstig 
artikel 21 en 23 van het Handvest;

C. overwegende dat hoewel er al meer dan twaalf jaar zijn verstreken sinds het aannemen 
van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad, er nog veel obstakels moeten worden overwonnen 
om gelijkheid voor de wet te waarborgen, overeenkomstig artikel 20 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie;

D. overwegende dat werkgelegenheid de belangrijkste voorwaarde is voor sociale inclusie en 
zelfstandig wonen, en dat de werkloosheidsniveaus van vele groepen, met name jongeren, 
mensen met een handicap en ouderen waarop de artikelen 25 en 26 van het Handvest van 
de grondrechten speciaal gericht zijn, veel te hoog zijn;

E. overwegende dat werkgelegenheid tegelijkertijd vaak het belangrijkste aspect blijkt te zijn 
voor iedereen die het risico loopt gediscrimineerd te worden op basis van de gronden die 
in Richtlijn 2000/78/EG van de Raad worden verboden;

F. overwegende dat het werkloosheidsniveau bij veel groepen, met name jongeren, inclusief 
mensen met een handicap, en ouderen als gevolg van de financiële en structurele crisis in 
Europa met onaanvaardbare snelheid oploopt, en zo de sociale vrede en solidariteit in veel 
landen bedreigt;

G. overwegende dat het recht van de Unie eigenlijk geen discriminatie omvat op de meeste 
bevoegdheidsgebieden van de Unie met betrekking tot de verschillende gronden van 
discriminatie en de diverse situaties van de betreffende mensen;

H. overwegende dat de evaluatie van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 

                                               
1 PB C 326 van 2.10.2012.
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Europese Unie over Richtlijn 2007/78/EG van de Raad1 door de Commissie er op wijst 
dat een gebrek aan consistentie kan worden aangetroffen bij de uitvoering van bestaande 
wetgeving op lidstaatniveau, met inbegrip van uiteenlopende interpretaties door nationale 
rechtbanken;

I. overwegende dat andere gerenommeerde onderzoeken en publicaties aantonen dat hoewel 
de richtlijn in principe vier discriminatiegronden bevat (godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en seksuele gerichtheid), er tot nog toe slechts hoofdzakelijk naar is 
verwezen in gevallen van leeftijdgerelateerde discriminatie;

1. merkt op dat hoewel er op dit moment geen diepgaandere analyses en solide, recente 
gegevens beschikbaar zijn, de meest recente onderzoeken over de perceptie van 
discriminatie in de Europese Unie bevestigen dat discriminatie op het gebied van 
werkgelegenheid meer wijdverbreid is dan in andere gebieden van ons leven2;

2. herinnert er aan dat het Hof van Justitie van de Europese Unie voortdurend rekening houdt 
met het feit dat het culturele en constitutionele erfgoed moet worden gerespecteerd op 
basis van de diepgewortelde mensenrechten gelijkheid en non-discriminatie, 
overeenkomstig artikel 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
en dat het Handvest, en dan met name artikel 15 hiervan, een nieuw momentum heeft 
gecreëerd met betrekking tot mensenrechten die sinds 2009 in de Europese Unie zijn 
toegepast;

3. herhaalt dat mensenrechten in het belang zijn van alle mensen, en niet alleen vrede, 
harmonie en rechtvaardigheid in de maatschappij waarborgen, maar ook een veel sterkere 
en flexibelere Europese Unie in de toekomst, met hogere werkgelegenheidsniveaus en een 
duurzamere verandering van bevolking en consumptiepatronen;

4. benadrukt dat het algemene beginsel van gelijke behandeling dat is vervat in Richtlijn 
2000/78/EG, dat voortvloeit uit de diepgewortelde mensenrechten gelijkheid en non-
discriminatie, centraal staat bij de rechtspraak van het Hof van Justitie en moet worden 
geïnterpreteerd in het licht van het Handvest van de grondrechten, en met name de 
artikelen 15 en 21 hiervan, zoals het Hof zelf bevestigt in zaak C-297/10 (Hennings);

5. benadrukt het feit dat de richtlijn de gedetailleerde reikwijdte van de toepassing niet 
definieert buiten het gebied van werkgelegenheid en opleiding in het algemeen, en 
tegelijkertijd de titel van algemeen kader draagt en, zoals het Hof van Justitie heeft 
vastgesteld in zijn uitspraak in de zaak C-411/05 (Palacios de la Villa), een veel bredere 
interpretatie heeft door rekening te houden met de unieke bepalingen ervan;

6. benadrukt dat, zoals het Hof van Justitie aangeeft in zijn uitspraak in de zaak C-303/06 
(Coleman), een smalle interpretatie van de richtlijn niet aanvaardbaar is, en dat de richtlijn 
een veel bredere reikwijdte heeft dan het vaststellen van minimumnormen, omdat deze er 
naar streeft om discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen in alle situaties 
die relevant zijn voor werkgelegenheid en opleiding in het algemeen, zodat een 

                                               
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, Europese Commissie, november 2012.
2 Speciale Eurobarometer 393, Discriminatie in de EU in 2012, november 2012.
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uitzondering hierop als uniek moet worden beschouwd, zoals verklaard door het Hof in 
zijn uitspraak in de zaken C-341/09 (Petersen) en C-447/09 (Prigge);

7. herinnert eraan dat volgens het Hof van Justitie de overwegingen met name van belang 
zijn bij de interpretatie van de richtlijn, en dat het Hof ook heeft gewezen op het belang
van diversiteit op werkplekken als doel en integratiebenadering, gedeeltelijk gebaseerd op 
zijn jurisprudentie over gendergelijkheid, zoals verklaard in de samengevoegde zaken 
C-159/10 (Fuchs) en C-160/10 (Köhler);

8. herhaalt dat het Hof van Justitie in zijn uitspraak in de zaak C-132/11 (Tyrolean Airways) 
eveneens heeft bevestigd dat een verschil in behandeling duidelijk, oprecht en objectief 
moet worden gemotiveerd op grond van factoren die onderscheid maken tussen 
verschillende categorieën personen, en dat dezelfde behandeling niet kan worden 
toegepast op andere gevallen en op mensen wier situaties niet met elkaar kunnen worden 
vergeleken, omdat dit aanvullende discriminatie of indirecte discriminatie zou zijn;

9. vraagt de lidstaten in het algemeen om er voor te zorgen dat Richtlijn 2000/78/EG na de 
volledige omzetting, in zijn geheel wordt uitgevoerd;

10. dringt erop aan dat sancties die van toepassing zijn op schendingen van nationale 
bepalingen, aangenomen na de omzetting van Richtlijn 2000/78/EG, doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend moeten zijn, overeenkomstig de uitspraken van het Hof 
van Justitie in de zaken C-246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) en C-415/10 (Meister);

11. vraagt de Commissie om er via inbreuk- en niet-nalevingsprocedures voor te zorgen dat 
lidstaten hun wettelijke verplichtingen nakomen door Richtlijn 2000/78/EG volledig om te 
zetten; is van mening dat haar bevoegd comité een rol moet spelen in het voortdurende 
toezicht op de verplichtingen van lidstaten krachtens de richtlijn, overeenkomstig zijn 
resolutie van 21 oktober 2008 over de controle op de toepassing van Gemeenschapsrecht –
24ste jaarlijks verslag van de Commissie (2008/2046(INI));

12. is van mening dat het ontbreken van een definitie van handicap in Richtlijn 2000/78/EG 
als een maas in de wetgeving kan worden gezien; herinnert er echter aan dat het Hof van 
Justitie een definitie heeft ontwikkeld op basis van de ICF-norm van het WHO1 in zijn 
uitspraak in de zaak C-13/05 (Chacón Navas), die duidelijk maakt dat een handicap een 
beperking is die volledige en doelmatige participatie in het beroepsleven belemmert, 
ongeacht of de gehandicapte persoon in kwestie een geneesbare of ongeneesbare ziekte 
heeft;

13. beveelt aan dat lidstaten en de Commissie onafhankelijke beoordelingen van de 
doelmatigheid van bescherming voor slachtoffers van discriminatie steunen, naast de 
officiële vijfjaarlijkse beoordelingen op basis van artikel 19 van de richtlijn; stelt naast het 
verder bevorderen van instanties voor gelijke kansen, het starten van een proefproject 
voor, waardoor steun kan worden verleend voor wettelijke en niet-wettelijke organisaties 
die slachtoffers van discriminatie helpen;

                                               
1 International Classification of Functioning, Disability and Health (Wereldgezondheidsorganisatie, Verenigde 
Naties), 2001.
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14. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een algemene ex-ante-
voorwaardelijkheidsclausule over de uitvoering van antidiscriminatiewetgeving van de 
Europese Unie in het ontwerp van de verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen over de fondsen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie om hun standpunt in de vastgelopen 
onderhandelingen over een algemene richtlijn inzake antidiscriminatie in de Raad 
zorgvuldig doch dringend te heroverwegen, zoals dit wordt genoemd in zijn verordening 
van 25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap en de 
Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 (2010/2272(INI));

16. beveelt aan dat de Europese Commissie het hebben van algemene, maar wettelijk gezien 
niet universele argumenten en maatregelen, die in verschillende gevallen voor 
verschillende personen kunnen worden toegepast, opnieuw overweegt teneinde de 
consistentie van gelijke rechten te waarborgen en zo diversiteit te weerspiegelen, in plaats 
van gelijke rechten te handhaven ongeacht de verschillen die er tussen mensen kunnen 
zijn op grond van hun werkelijke kenmerken op basis van aard, handicap, capaciteiten en 
vaardigheden;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
en de parlementen en de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep is meer dan 12 jaar geleden aangenomen.

Dit was slechts enkele weken voordat het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie werd afgekondigd. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werd het 
Handvest, dat nu een bindende werking heeft, uiteindelijk een referentiepunt met betrekking 
tot de toepassing van grond- en mensenrechten in de Europese Unie.

Parallel hieraan heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn eigen interpretaties 
ontwikkeld van aan gelijkheid gerelateerde regels uit de EU-verdragen sinds 1974, op het 
gebied van werkgelegenheid en met name de gelijke toegang voor vrouwen tot de 
arbeidsmarkt. Het Hof heeft verder normen en hulpmiddelen uitgewerkt om het begrip gelijke 
behandeling toe te passen en te interpreteren, door middel van een toenemend aantal zaken die 
gericht zijn op Richtlijn 2000/78/EG van de Raad. Deze interpretaties geven ook aan dat er 
geen universeel of exclusief toegepast argument is, maar zorgvuldige en afzonderlijk 
opgestelde benaderingen, op basis van verschillende omstandigheden, voor elk type aan 
discriminatie gerelateerde zaken overeenkomstig het standpunt van het Hof over de 
toepassing van de richtlijn.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het beginsel van gelijke 
behandeling aan belang gewonnen. Artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) bepaalt nu dat "[de Unie] bij de bepaling en de uitvoering van haar
beleid en optreden streeft […] naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, 
ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid".

Desalniettemin heeft het Europees Parlement op 2 april 2009 zijn advies over de richtlijn van 
de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid1 aangenomen 
krachtens de raadplegingsprocedure. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
op 1 december 2009, valt het artikel nu onder artikel 19 van het VWEU. Volgens het 
antwoord van de Europese Raad op een schriftelijke parlementaire vraag2, heeft het 
voorzitterschap de intentie om op 20 juni 2013 een voortgangsverslag aan de Raad uit te 
brengen. Zoals de Raad heeft toegevoegd, bevindt hij zich niet in een positie waarin hij kan 
anticiperen op de duur of de resultaten van de lopende onderhandelingen over de 
ontwerprichtlijn, die unaniem door de Raad moeten worden goedgekeurd om te worden 
aangenomen.

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


