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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa, että yksilöä ei Euroopan unionissa suojella työpaikan ulkopuolella uskontoon 
tai uskomukseen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvalta 
syrjinnältä; katsoo, että ammattiin ja työhön liittyvä syrjimättömyys toteutuu vain, jos 
syrjintä on kattavasti lailla kielletty kaikilla muillakin aloilla, kuten koulutuksessa, 
tuotteiden ja palveluiden saatavuudessa ja sosiaalisessa suojelussa;

2. pitää valitettavana, että oikeusperiaate, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat 
yleismaailmallisia, jakamattomia ja liittyvät toisiinsa, jää käytännössä pelkäksi teoriaksi, 
koska nykyisessä Euroopan unionin lainsäädännössä yksilön identiteetin eri puolia 
kohdellaan erillisinä; painottaa, että syrjintä ja viha eivät ilmene toisistaan erillisinä ja että 
ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja yksilöiden identiteetit moniarvoisia ja että oikeuksia 
ja ihmisiä ei voida jakaa osiin; korostaa, että moniperusteiseen syrjintään liittyy 
oikeudellista epäselvyyttä ja epävarmuutta, mihin on puututtava unionin tasolla, koska 
voimassa olevat säännöt ja vaatimukset ovat edelleen epäyhtenäisiä eri jäsenvaltioissa;

3. katsoo, että tietoisuuden lisääminen työssä esiintyvän syrjinnän vastaisesta EU:n 
lainsäädännöstä ei ole ollut riittävää ja että EU:n kansalaiset tuntevat huonosti syrjinnän 
torjunnan alan oikeudet; pitää tärkeänä, että kansalliset ja paikalliset viranomaiset, tasa-
arvoelimet ja järjestöt kehittävät edelleen tiedotustoimia ja että keskustellaan myös EU:n 
kehitys- ja koordinointitoimien mahdollisuudesta, mukaan lukien strategiat, 
toimintapuitteet tai etenemissuunnitelmat;

4. kehottaa komissiota laajentamaan direktiivin mukaisia syrjimättömyyteen liittyviä 
perusteita Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti;

5. pitää valitettavana sitä, että jäsenvaltioilta puuttuu poliittista tahtoa, neuvoston kanssa 
käytävä neuvotteluprosessi ei ole avoin ja vastahankaiset jäsenvaltiot kariuttavat hankkeen 
käyttämällä hyväkseen yksimielisyysperiaatetta; muistuttaa kehottaneensa neuvostoa 
hyväksymään ehdotuksen uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 
seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanoa koskevaksi direktiiviksi 11 kertaa neljän viime vuoden aikana, ja että 
neuvosto ei tästä huolimatta ole ryhtynyt toimiin;

6. katsoo, että tasa-arvoista kohtelua työssä haittaa vakavasti sellaisen Euroopan unionin 
lainsäädännön puuttuminen, joka kieltäisi muuhun kuin työhön liittyvän syrjinnän, ja 
kehottaa neuvostoa 12:nnetta kertaa vihdoinkin pääsemään asiassa poliittiseen ratkaisuun 
ja hyväksymään ripeästi viisi vuotta sitten ehdotetun direktiivin;

7. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan työssä esiintyvään syrjintään liittyvän tehokkaan ja 
riippumattoman oikeussuojan sekä tuomioistuinten ulkopuolisten oikeudellisten 
menettelyjen saatavuutta, ja muistuttaa, että Euroopan unionin perusoikeusvirasto ilmoitti 
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asiaan liittyvistä vakavista puutteista kertomuksessaan syrjityksi joutuneiden 
oikeussuojasta EU:ssa;

8. katsoo, että syrjintä työssä ja ammatissa kohdistuu usein yksilöiden sijasta 
työntekijäryhmiin, joten mahdollisuus turvautua kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin voi 
olla tehokkaampi ratkaisu;

9. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen sen vuoden 2012 työohjelmassa esitetystä 
kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta horisontaalisesta kehyksestä, jonka avulla 
samanlaisen syrjinnän kohteeksi joutuvat kansalaisryhmät voivat nostaa kollektiivisen 
kanteen, koska yksittäiset oikeudenkäynnit eivät välttämättä ole tehokas keino torjua 
laittomia käytäntöjä tai saada korvauksia; huomauttaa tässä yhteydessä, että näiden 
yksittäisten oikeudenkäyntien huomattavat saatavuuteen, tehokkuuteen ja 
kohtuuhintaisuuteen liittyvät esteet pitäisi myös ottaa huomioon;

10. on huolissaan joidenkin jäsenvaltioiden suvaitsemattomasta asenteesta, sillä ne ovat 
ilmaisseet avoimesti, että ne eivät suhtaudu myönteisesti EU:n työntekijöiden 
liikkuvuuteen ja pyrkivät heikentämään tietyistä uusista jäsenvaltioista tulevien 
työntekijöiden oikeuksia;

11. pitää tarpeellisena arvioida säännöllisesti, miten jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä ja 
mahdollista syrjinnän vastaista lainsäädäntöä;

12. ottaa huomioon perusoikeusviraston äskettäin julkaiseman homo- ja biseksuaaleja sekä 
transihmisiä koskevan tutkimuksen, jonka mukaan vastanneista työntekijöistä ja/tai 
työnhakijoista 20 prosenttia katsoi joutuneensa tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden 
aikana syrjityksi, ja 32 prosenttia vastanneista katsoi joutuneensa syrjityksi työn 
ulkopuolisilla elämänaloilla;

13. korostaa, että jotkut jäsenvaltiot eivät ainoastaan vastusta uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevaa direktiiviä vaan jopa tekevät 
lainsäädännön avulla syrjinnästä järjestelmällistä ja toimivat näin EU:n perussopimusten 
hengen vastaisesti; 

14. huomauttaa, että uskontoon tai uskomukseen perustuva syrjintä työssä on yleistä monissa 
jäsenvaltioissa, erityisesti koulutuksen ja kansanterveyden alalla, ja että tämä johtaa 
työntekijöiden oikeuksien rajoittamiseen tavalla, jota ei voida hyväksyä.
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