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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že v EU nejsou jednotlivci mimo pracoviště chráněni proti diskriminaci na 
základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, věku, zdravotního postižení či sexuální 
orientace; zastává názor, že nepřípustnost diskriminace v zaměstnání či povolání bude 
účinná jedině tehdy, pokud bude diskriminace naprosto zakázána ve všech ostatních 
oblastech včetně vzdělávání, přístupu ke zboží a službám a sociální ochraně;

2. považuje za politováníhodné, že myšlenka, že lidská práva jsou univerzální, nedělitelná
a vzájemně spolu souvisí, zůstává jako právní zásada spíše teorií, než že by platila v praxi, 
vzhledem k tomu, že různé aspekty lidské identity jsou ve stávajících právních nástrojích 
EU ošetřeny odděleně; zdůrazňuje, že diskriminace a nenávist se neprojevují nezávisle na 
sobě, že lidská práva jsou nedělitelná, že naše identita je mnohostranná a že práva od sebe 
nemůžeme oddělovat, stejně jako nedokážeme rozdělit sami sebe; podtrhuje, že v oblasti 
vícenásobné diskriminace panuje nedostatek právní jasnosti a jistoty a že je třeba, aby tato 
skutečnost byla řešena na úrovni EU, neboť stávající právní předpisy a normy 
jednotlivých členských států se i nadále vyznačují roztříštěností;

3. domnívá se, že informační kampaň o antidiskriminačních právních předpisech EU
v oblasti zaměstnání nebyla dostatečná a že informovanost občanů EU o tom, jaká mají
v souvislosti s diskriminací práva, je velmi malá; zastává názor, že je důležité, aby 
celostátní a místní orgány a subjekty a organizace zabývající se rovností pokračovaly
v rozvíjení činností zaměřených na zvyšování informovanosti a aby se jednalo o možnosti 
zahájení koordinační činnosti na úrovni EU, jejíž součástí by byly strategie, rámce
a plány;

4. vyzývá Komisi, aby rozšířila výčet důvodů souvisejících se zásadou nediskriminace 
uvedených ve směrnici, a to v souladu s důvody uvedenými v Listině základních práv 
Evropské unie;

5. vyjadřuje politování nad nedostatkem politické vůle členských států, netransparentností 
průběhu jednání v Radě a zneužíváním zásady jednomyslnosti členskými státy, které se 
stavějí proti; připomíná, že k přijetí návrhu směrnice, kterou se provádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci, vyzval Radu za poslední čtyři roky celkem 
jedenáctkrát, Rada však takto neučinila;

6. zastává názor, že rovnému zacházení v zaměstnání do značné míry brání neexistence 
právních předpisů EU zakazujících diskriminaci mimo zaměstnání, a naléhavě vyzývá 
Radu – již po dvanácté –, aby překonala současnou politickou apatii a urychleně přijala 
směrnici navrženou před pěti lety;

7. vyzývá členské státy, aby v souvislosti s diskriminací na pracovišti zlepšily přístup
k účinné a nezávislé soudní ochraně a k mimosoudním mechanismům, a připomíná, že na 
závažné nedostatky v této oblasti upozorňuje také Agentura Evropské unie pro základní 
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práva ve své zprávě o přístupu ke spravedlnosti v případech diskriminace v EU;

8. domnívá se, že diskriminace v oblasti zaměstnání a povolání se často týká spíše určité 
skupiny zaměstnanců než jednotlivců, takže účinnějším řešením by mohla být možnost 
podání hromadné žaloby;

9. vyzývá Komisi, aby v souladu se svým pracovním programem na rok 2012 předložila 
návrh horizontálního nástroje kolektivního odškodnění který umožní skupině občanů, jež 
se stali obětí téže diskriminace, podat hromadnou žalobu, neboť individuální soudní spory 
by nemusely představovat účinný prostředek, jak zamezit nezákonným postupům
a dosáhnout odškodnění; v této souvislosti poukazuje na to, že v potaz je třeba brát také 
významné překážky, pokud jde o dostupnost, účinnost a finanční dosažitelnost 
individuálních soudních sporů;

10. je znepokojen přístupem některých členských států, které otevřeně vyjádřily nesouhlas
s mobilitou pracovníků EU a snaží se práva pracovníků z některých nových členských 
států oslabit;

11. pokládá za nezbytné, aby bylo pravidelně posuzováno, zda členské státy dodržují tuto 
směrnici a další případné právní předpisy stanovující antidiskriminační opatření;

12. bere na vědomí nedávný průzkum Agentury pro základní práva, který byl zaměřen na 
lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a transexuály v EU a podle něhož 20 % 
respondentů, kteří byli v období 12 měsíců před provedením průzkumu zaměstnáni nebo 
si práci hledali, odpovědělo, že se cítili diskriminováni, a 32 % respondentů pociťovalo 
diskriminaci v životních situacích mimo zaměstnání;

13. zdůrazňuje, že některé členské státy nejenže nesouhlasí se směrnicí o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci, ale dokonce diskriminaci posvěcují prostřednictvím 
svých právních předpisů, čímž jednají v rozporu s literou smluv EU; 

14. zdůrazňuje, že diskriminace v zaměstnání z důvodu náboženského vyznání nebo víry je 
rozšířena v mnoha členských státech, zejména v oblasti vzdělávání a veřejného zdraví, což 
vede k nepřijatelným omezením práv pracovníků.
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