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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква, че в ЕС лицата не са защитени извън работното място от дискриминация 
въз основа на религиозна принадлежност или убеждения, възраст, увреждане или 
сексуална ориентация; счита, че недискриминацията в областта на професиите и 
заетостта е ефективна единствено при условие че дискриминацията бъде цялостно 
обявена за незаконна във всички други области, включително в образованието, 
достъпа до стоки и услуги и социалната защита;

2. счита за достоен за съжаление факта, че идеята за правата на човека като 
универсални, неделими и взаимосвързани е законов принцип, който остава повече 
на теоретично равнище, отколкото на практическо, като се има предвид, че 
различни аспекти на човешката идентичност биват третирани разделно в 
съществуващите правни инструменти на ЕС; изтъква, че дискриминацията и 
омразата не се проявяват поотделно, че правата на човека са неделими, че нашите 
идентичности са множествени и не можем да разделим на части нито правата си, 
нито самите себе си; изтъква, че е налице липса на правна яснота и сигурност по 
отношение на множествената дискриминация, срещу която трябва да се 
предприемат действия на равнище ЕС, като се има предвид, че съществуващите 
правила и стандарти в държавите членки продължават да са фрагментирани;

3. счита, че повишаването на осведомеността относно законодателството на ЕС за 
борба с дискриминацията в областта на заетостта не е достатъчно, като 
осведомеността на гражданите на ЕС относно правата в областта на 
дискриминацията е много ниска; счита, че е важно националните и местните органи, 
както и органите и организациите в областта на равенството, да продължават да 
развиват дейности за повишаване на осведомеността и че също така е важно да се 
обсъжда възможността за разработване на координационни действия на равнище 
ЕС, включително стратегии, рамки или пътни карти;

4. призовава Комисията да разшири основанията за недискриминация, предвидени в 
директивата, в съответствие с основанията, установени в Хартата на основните 
права на Европейския съюз;

5. изразява съжаление по отношение на липсата на политическа воля от страна на 
държавите членки, липсата на прозрачност в процеса на преговори в Съвета, както и 
по отношение на злоупотребите с принципа на единодушие посредством 
противопоставяне на държавите членки; припомня, че през изминалите 4 години е 
призовал Съвета 11 пъти да приеме предложението за директива за прилагане на 
принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, като Съветът не е 
предприел никакви действия;

6. счита, че равнопоставеността в областта на заетостта бива сериозно затруднена от 
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липсата на законодателство на ЕС, забраняващо дискриминацията извън работното 
място, и настоятелно призовава Съвета за 12-ти път да преодолее настоящата 
политическа инерция и бързо да приеме предложената преди 5 години директива;

7. призовава държавите членки да подобрят достъпа до ефективно и независимо 
правосъдие и извънсъдебни механизми по отношение на дискриминацията на 
работното място и припомня, че в своя доклад относно достъпа до правосъдие в 
случаи на дискриминация в ЕС Агенцията на Европейския съюз за основните права 
също съобщава за сериозни недостатъци в това отношение;

8. счита, че дискриминацията в областта на заетостта и професиите често засяга група 
работници и служители, а не отделни лица, и че следователно възможността за 
колективна правна защита би могла да бъде по-ефикасно решение;

9. призовава Комисията да предложи хоризонтална рамка относно колективната 
правна защита, както беше предвидено в нейната работна програма за 2012 г., за да 
се даде възможност на група граждани, които са подложени на една и съща проява 
на дискриминация, да предявят колективен иск, тъй като отделните съдебни 
производства могат да не бъдат ефективно средство за прекратяване на 
противоправните практики или за получаване на обезщетение; посочва във връзка с 
това, че следва също така да се вземат предвид значителните пречки от гледна точка 
на възможността за достъп, ефективността и финансовата достъпност на 
образуването на такива отделни съдебни производства;

10. изразява загриженост във връзка с нетолерантното отношение на някои държави 
членки във връзка с мобилността на работниците и служителите в ЕС, което цели да 
се намалят правата на работниците  и служителите от някои нови държави членки;

11. счита, че е необходимо редовно да се извършва оценка на спазването от страна на 
държавите членки на директивата и на всички възможни законодателни актове за 
борба с дискриминацията;

12. взема предвид неотдавнашното проучване на Агенцията за основните права относно 
ЛГБТ лица в ЕС, съгласно което 20 % от анкетираните, които са имали работа и/или 
са търсили работа през 12-те месеца, предхождащи проучването, считат, че са били 
обект на дискриминация, а 32 % смятат, че са били обект на дискриминация в 
области на живота извън работното място;

13. подчертава, че някои държави членки не само се противопоставят на директивата за 
прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна 
принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, но 
дори и институционализират дискриминацията със закон, като по този начин 
действат в нарушение на духа на Договорите на ЕС; 

14. посочва, че в областта на заетостта дискриминацията въз основа на религиозна 
принадлежност или убеждения е широко разпространена в много държави членки, 
по-специално в областта на образованието и общественото здравеопазване, като 
води до неприемливи ограничения на правата на работниците и служителите.
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