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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad už darbo vietos ribų asmenys ES nėra saugomi nuo diskriminacijos dėl 
religijos ar įsitikinimų, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos; laikosi nuomonės, 
kad nediskriminavimas profesinėje ir užimtumo srityje veiksmingas tik jei diskriminacija 
visapusiškai uždrausta įstatymais kitose srityse, įskaitant švietimą, prekių ir paslaugų 
prieinamumą ir socialinę apsaugą;

2. apgailestauja, jog idėja, kad žmogaus teisės yra visuotinės, nedalomos ir tarpusavyje 
susijusios, yra labiau teorinis, o ne praktinis teisės principas, kadangi įvairūs žmogaus 
tapatybės aspektai pagal galiojančias ES teisines priemones traktuojami skirtingai; 
pabrėžia, kad diskriminacija ir neapykanta nepasireiškia atskirai, kad žmogaus teisės yra 
nedalomos, kad mūsų tapatybė įvairialypė ir mes negalime dalyti nei teisių, nei juo labiau 
savęs; pabrėžia, kad trūksta teisinio aiškumo ir tikrumo, susijusio su daugialype 
diskriminacija, kurios klausimą būtina spręsti ES lygmeniu, nes dabartinės taisyklės ir 
standartai valstybėse narėse ir toliau taikomi išskaidytai;

3. mano, kad sąmoningumas ES teisės aktų dėl kovos su diskriminacija užimtumo srityje 
klausimais ugdomas nepakankamai, o teisių suvokimas atvejais, kai susiduriama su 
diskriminacija, tarp ES piliečių labai menkas; mano, jog svarbu, kad nacionalinės ir vietos 
valdžios institucijos, taip pat lygybės institucijos ir organizacijos toliau plėtotų 
sąmoningumo ugdymo veiklą, ir kad taip pat svarbu aptarti galimybę ES lygmeniu plėtoti 
koordinavimo veiksmus, įskaitant strategijas, programas ar veiksmų planus;

4. ragina Komisiją išplėsti direktyvoje nurodytus nediskriminavimo pagrindus atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytus pagrindus;

5. apgailestauja dėl valstybių narių politinės valios nebuvimo, nepakankamo derybų su 
Taryba proceso skaidrumo ir besipriešinančių valstybių narių piktnaudžiavimo vienybės 
principu; primena, kad per pastaruosius 4 metus jis yra 11 kartų raginęs Tarybą priimti 
pasiūlymą dėl direktyvos, kuria būtų įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis nepaisant 
jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos principas, ir kad 
Taryba nesiėmė jokių veiksmų;

6. laikosi nuomonės, kad dėl ES teisės aktų, kuriais būtų draudžiama diskriminacija, 
nesusijusi su užimtumu, nebuvimo stipriai trukdoma užtikrinti lygybę užimtumo srityje, ir 
12-tą kartą ragina Tarybą įveikti užsitęsusią politinę inerciją ir skubiai priimti prieš 
5 metus pasiūlytą direktyvą;

7. ragina valstybes nares geriau užtikrinti galimybes kreiptis dėl veiksmingo ir 
nepriklausomo teisingumo ir neteisminių mechanizmų, susijusių su diskriminacija darbo 
vietoje, ir primena, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra savo pranešime dėl 
galimybės siekti teisingumo diskriminacijos atvejais ES taip pat informavo apie didelius 
su tuo susijusius trūkumus;
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8. laikosi nuomonės, kad diskriminacija užimtumo ir profesinėje srityje dažnai susijusi su 
darbuotojų grupėmis, o ne atskirais asmenimis, todėl kolektyviniai ieškiniai galėtų būti 
veiksmingesnis sprendimas;

9. ragina Komisiją siūlyti horizontaliąją programą dėl kolektyvinių ieškinių, kaip numatyta 
jos 2012 m. darbo programoje, kad grupė piliečių, kurie yra tos pačios rūšies 
diskriminacijos aukos, galėtų pateikti kolektyvinį ieškinį, nes individualūs ieškiniai gali 
būti neveiksminga priemonė norint sustabdyti neteisėtą praktiką ar gauti kompensaciją; 
šiuo požiūriu pažymi, kad turėtų būti atsižvelgta į dideles kliūtis, susijusias su 
galimybėmis pateikti tokius individualius ieškinius, jų veiksmingumu ir gebėjimu už tai 
susimokėti;

10. reiškia susirūpinimą dėl kai kurių valstybių narių požiūrio, kuriuo atvirai reiškiama 
netolerancija ES darbuotojų judumui, stengiantis pakenkti kai kurių naujųjų valstybių 
narių darbuotojų teisėms;

11. mano, kad būtina reguliariai vertinti, ar valstybės narės laikosi direktyvos ir visų galimų 
kovos su diskriminacija teisės aktų;

12. atsižvelgia į naujausią Pagrindinių teisių agentūros atliktą ES lesbiečių, gėjų, biseksualių 
ir translyčių asmenų (LGBT) tyrimą, kuriuo remiantis 20 proc. pastaruosius 12 mėnesių 
iki tyrimo dirbusių ir (arba) darbo ieškojusių respondentų jautė diskriminaciją ir 32 proc. 
respondentų jautė diskriminaciją su užimtumu nesusijusiose gyvenimo srityse;

13. pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės ne tik priešinasi direktyvai dėl vienodo požiūrio į 
asmenis nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos 
įgyvendinimo, bet ir teisės aktais oficialiai įtvirtina diskriminaciją, taip prieštaraudamos 
ES sutarčių dvasiai;

14. pažymi, kad su užimtumu susijusi diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo plačiai paplitusi 
daugelyje valstybių narių, ypač švietimo ir visuomenės sveikatos srityje, ir kad dėl to 
neleistinai ribojamos darbuotojų teisės.
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