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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι στην ΕΕ το άτομο δεν προστατεύεται εκτός χώρου εργασίας έναντι των 
διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· είναι της άποψης ότι η εξάλειψη των διακρίσεων στον τομέα της 
απασχόλησης και της εργασίας είναι αποτελεσματική μόνο εάν οι διακρίσεις τεθούν 
συνολικά εκτός νόμου σε όλους τους άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της κοινωνικής προστασίας·

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ιδέα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, 
αδιαίρετα και αλληλένδετα είναι μια αρχή του δικαίου που παραμένει μάλλον θεωρία 
παρά πράξη, δεδομένου ότι οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ταυτότητας 
αντιμετωπίζονται χωριστά από τα υπάρχοντα νομικά μέσα της ΕΕ· τονίζει ότι οι 
διακρίσεις και το μίσος δεν εκδηλώνονται ξεχωριστά, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
αδιαίρετα, ότι η ταυτότητά μας περιλαμβάνει πολλές πτυχές και ότι δεν μπορούμε να 
διαιρούμε τα δικαιώματα ούτε τον ίδιο τον εαυτό μας· τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη 
νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις πολλαπλές διακρίσεις, πράγμα 
το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι οι υπάρχοντες κανόνες 
και πρότυπα εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένα στα κράτη μέλη·

3. θεωρεί ότι η ενίσχυση της επίγνωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης δεν είναι επαρκής, η δε επίγνωση των 
δικαιωμάτων όσον αφορά τις διακρίσεις είναι πολύ χαμηλή μεταξύ των πολιτών της ΕΕ·
εκτιμά ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι εθνικές και τοπικές αρχές καθώς και οι 
φορείς και οργανώσεις ισότητας να αναπτύσσουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 
να συζητηθεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης δράσεων συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, όπως 
στρατηγικές, πλαίσια και χάρτες πορείας·

4. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει τους λόγους εφαρμογής καθεστώτος απαγόρευσης των 
διακρίσεων που προβλέπεται στην οδηγία, σύμφωνα με τους λόγους που καθορίζονται 
από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αποδοκιμάζει την έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών μελών, την έλλειψη 
διαφάνειας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου και την 
κατάχρηση της αρχής της ομοφωνίας από διαφωνούντα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι έχει 
ζητήσει από το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 11 φορές τα τελευταία 4 χρόνια και 
ότι το Συμβούλιο δεν έχει ανταποκριθεί·

6. είναι της άποψης ότι η ισότητα στην απασχόληση εμποδίζεται σοβαρά από την έλλειψη 
νομοθεσίας της ΕΕ που απαγορεύει τις διακρίσεις εκτός της απασχόλησης και καλεί το 
Συμβούλιο, για 12η φορά, να ξεπεράσει τη συνεχή του πολιτική αδράνεια και να εγκρίνει 
σύντομα την πρόταση οδηγίας που του υποβλήθηκε προ πενταετίας·
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7. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη 
δικαιοσύνη καθώς και εξωδικαστικούς μηχανισμούς σε σχέση με τις διακρίσεις στον 
χώρο εργασίας και υπενθυμίζει ότι σοβαρές ελλείψεις έχουν επίσης αναφερθεί στο θέμα 
αυτό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην έκθεσή του για την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διακρίσεων εντός της ΕΕ·

8. είναι της άποψης ότι οι διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας 
αφορούν συχνά μια ομάδα εργαζομένων και όχι μεμονωμένα άτομα, επομένως η 
δυνατότητα συλλογικής προσφυγής θα μπορούσε να είναι μια πιο αποτελεσματική λύση·

9. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της για το 
2012, ένα οριζόντιο πλαίσιο για τις συλλογικές προσφυγές, το οποίο να δίνει τη 
δυνατότητα σε μια ομάδα πολιτών που είναι θύματα της ίδιας μορφής διακρίσεων να 
υποβάλουν συλλογική διεκδίκηση, δεδομένου ότι οι μεμονωμένες αγωγές δεν αποτελούν 
ίσως αποτελεσματικό μέσο διακοπής παράνομων πρακτικών ή λήψης αποζημίωσης·
επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι σοβαροί φραγμοί 
από άποψη πρόσβασης, αποτελεσματικότητας και οικονομικού κόστους στην υποβολή 
τέτοιων μεμονωμένων αγωγών·

10. εκφράζει την ανησυχία του για τη δυσανεξία που εξέφρασαν ανοιχτά ορισμένα κράτη 
μέλη όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ προσπαθώντας να 
υποβαθμίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων από ορισμένα νέα κράτη μέλη·

11. θεωρεί αναγκαίο να αξιολογείται τακτικά η συμμόρφωση των κρατών μελών με την 
οδηγία και κάθε ενδεχόμενη νομοθεσία κατά των διακρίσεων·

12. λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
σχετικά με την ομάδα ΛΟΑΔ στην ΕΕ, σύμφωνα με την οποία το 20% των ερωτηθέντων 
οι οποίοι ήσαν απασχολούμενοι ή/και αναζητούσαν απασχόληση κατά τους 12 μήνες που 
προηγήθηκαν της έρευνας, αισθάνθηκε ότι υφίσταται δυσμενείς διακρίσεις και το 32% 
των ερωτηθέντων θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις σε διάφορους τομείς της ζωής εκτός 
της απασχόλησης·

13. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη όχι μόνο αντιτίθενται στην οδηγία σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, αλλά και θεσμοθετούν 
τις διακρίσεις με νόμους, με αποτέλεσμα να ενεργούν κατά παράβαση του πνεύματος των 
συνθηκών της ΕΕ·

14. επισημαίνει ότι οι διακρίσεις στην απασχόληση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων είναι 
διαδεδομένες σε πολλά κράτη μέλη, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας 
υγείας, πράγμα που οδηγεί σε απαράδεκτους περιορισμούς των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων·
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