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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et üksikisik ei ole ELis kaitstud diskrimineerimise eest usutunnistuse või 
veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel väljaspool töökohta; on 
seisukohal, et võrdne kohtlemine kutsealale pääsemise ja töö saamise valdkonnas on 
võimalik saavutada vaid juhul, kui diskrimineerimine on seadusega täielikult keelatud ka 
kõigis teistes valdkondades, sh haridus, kaupade ja teenuste kättesaadavus ning 
sotsiaalkaitse;

2. peab kahetsusväärseks, et inimõiguste universaalsuse, jagamatuse ja omavahelise seotuse 
põhimõte kehtib praegu pigem teoorias kui praktikas, kuna inimese identiteedi erinevaid 
külgi käsitletakse ELi kehtivates õigusaktides eraldi; rõhutab, et diskrimineerimine ja viha 
ei avaldu üksteisest sõltumatult, et inimõigused on jagamatud, et identiteet on 
mitmetahuline ning õigused ja ka meie ise kui inimolendid moodustame lahutamatu 
terviku; rõhutab, et mitmekordse diskrimineerimise osas õigusselgus ja õiguskindlus 
puudub ning sellega tuleb tegeleda ELi tasandil, kuna kehtivad eeskirjad ja normid on 
liikmesriigiti jätkuvalt killustunud;

3. on arvamusel, et ELi tööõigust käsitlevaid diskrimineerimisvastaseid õigusakte ei ole 
piisavalt teadvustatud ning ELi kodanike hulgas on teadlikkus diskrimineerimisalastest 
õigustest väga madal; on arvamusel, et riiklikud ja kohalikud ametiasutused ning 
võrdõiguslikkust edendavad asutused ja organisatsioonid peavad jätkama teadlikkust 
suurendavaid tegevusi ja samuti on oluline arutada võimalust töötada välja ELi tasandil 
kooskõlastusmeetmed, sh strateegiad, raamistikud ja suunised;

4. kutsub komisjoni üles suurendama direktiivis sätestatud mittediskrimineerimise põhjuste 
hulka, mis oleks kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhjustega;

5. taunib liikmesriikide puuduvat poliitilist tahet, nõukogu läbirääkimisprotsesside vähest 
läbipaistvust ja ühehäälsuse nõude kuritarvitamist vastanduvate liikmesriikide poolt; 
tuletab meelde, et viimase nelja aasta jooksul on nõukogul palutud 11 korda võtta vastu 
ettepanek direktiivi kohta, milles käsitletakse võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist 
sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest, aga nõukogu ei ole seda ikka veel teinud;

6. on seisukohal, et võrdõiguslikkuse saavutamist tööhõive valdkonnas takistab suuresti 
selliste ELi õigusaktide puudumine, mis keelustaksid diskrimineerimise töökohast 
väljaspool, ning palub 12. korda, et nõukogu saaks üle jätkuvast poliitilisest loidusest ja 
võtaks viivitamata vastu direktiivi, mille kohta tehti ettepanek juba viis aastat tagasi;

7. kutsub liikmesriike üles hõlbustama tõhusa ja sõltumatu õiguskaitse kättesaadavust ning 
kohtuväliseid mehhanisme juhtumite lahendamiseks seoses diskrimineerimisega töökohal, 
ning tuletab meelde, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet andis oma raportis „Õiguskaitse 
kättesaadavus diskrimineerimisjuhtumite puhul ELis” teada selles valdkonnas esinevatest 
puudustest;
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8. on arvamusel, et diskrimineerimine kutsealale pääsemise ja töö saamise valdkonnas on 
sageli suunatud pigem töötajate rühma kui üksikisiku vastu, mistõttu oleks kollektiivne 
õiguskaitse ilmselt üsna tõhus lahendus;

9. kutsub komisjoni üles esitama ühiste kahjunõuete horisontaalse raamistiku, nagu oli ette 
nähtud 2012. aasta tööprogrammis, et võimaldada sama liiki diskrimineerimise ohvriks 
langenud isikutel esitada kollektiivne süüdistus, kuna eraldi hagid ei pruugi tagada 
seadusevastaste tegude peatamist ega hüvitise saamist; rõhutab, et arvesse tuleks võtta ka 
olulisi piiranguid üksikute hagide puhul seoses nende kättesaadavuse, mõjususe ning 
taskukohasusega;

10. tunneb muret mõne liikmesriigi suhtumise pärast, kes on avalikult väljendanud oma 
vastumeelsust ELi töötajate liikuvuse suhtes, soovides kahjustada mõningate uute 
liikmesriikide töötajate õigusi;

11. peab vajalikuks regulaarselt kontrollida, kas liikmesriigid täidavad direktiivi ja võimalike 
diskrimineerimisvastaste õigusaktide nõudeid;

12. võtab arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti hiljuti läbi viidud uuringut homo-, bi- ja 
transseksuaalide kohta ELis, mille kohaselt tööle võetud ja/või tööd otsivate vastanute 
hulgas tundsid 20% end 12 uuringule eelnenud kuu jooksul diskrimineerituna ning 32% 
vastanutest tajusid diskrimineerimist väljaspool töökohta;

13. rõhutab, et mõned liikmesriigid ei ole mitte ainult vastu direktiivile, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, vaid koguni muudavad diskrimineerimise 
seaduslikuks, minnes seega vastuollu ELi aluslepingute sisuga; 

14. märgib, et töökohal diskrimineerimine usutunnistuse või veendumuste alusel on paljudes 
liikmesriikides laialt levinud, eriti hariduse ja tervishoiu valdkonnas, ning see viib 
töötajate õiguste lubamatu piiramiseni.
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