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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat een persoon in de EU buiten de werkplek niet wordt beschermd tegen 
discriminatie op grond van religie of overtuiging, leeftijd, handicap of seksuele 
gerichtheid; is van mening dat non-discriminatie in arbeid en beroep enkel doeltreffend 
kan zijn indien discriminatie volledig buiten de wet wordt gesteld op alle andere gebieden, 
met inbegrip van onderwijs, toegang tot goederen en diensten en sociale bescherming;

2. betreurt het dat het idee dat de mensenrechten universeel, ondeelbaar, van elkaar 
afhankelijk en met elkaar verbonden zijn een rechtsbeginsel is dat meer in theorie dan in 
de praktijk bestaat, aangezien verschillende aspecten van de menselijke identiteit 
afzonderlijk worden behandeld in de bestaande rechtsinstrumenten van de EU; benadrukt 
dat discriminatie en haat niet afzonderlijk tot uiting komen, dat de mensenrechten 
ondeelbaar zijn, dat onze identiteit niet enkelvoudig is en dat we rechten niet kunnen 
splitsen, net zo min als onszelf; benadrukt dat er een gebrek aan juridische duidelijkheid 
en rechtszekerheid is wat betreft meervoudige discriminatie, en dat dit probleem op EU-
niveau moet worden aangepakt omdat de bestaande voorschriften en normen in de 
lidstaten gefragmenteerd zijn;

3. meent dat de bewustmaking op het gebied van de EU-antidiscriminatiewetgeving op 
arbeidsgebied ontoereikend is geweest, en dat EU-burgers zeer weinig weten over hun 
rechten waar het discriminatie betreft; acht het belangrijk dat nationale en lokale 
autoriteiten en instanties en organen voor gelijke behandeling bewustmakingsactiviteiten 
voortzetten en dat de mogelijkheid van coördinerende acties zoals strategieën, 
raamwerken of routekaarten op EU-niveau worden overwegen;

4. verzoekt de Commissie de gronden voor non-discriminatie die zijn vastgesteld in de 
richtlijn uit te breiden in overeenstemming met de gronden in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

5. betreurt het gebrek aan politieke wil bij de lidstaten, het gebrek aan transparantie bij de 
onderhandelingen binnen de Raad, en het misbruik van het unanimiteitsbeginsel door 
lidstaten die zich verzetten; herhaalt dat het de Raad in de voorbije vier jaar elf keer heeft 
opgeroepen een voorstel voor een richtlijn aan te nemen tot uitvoering van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht religie of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid, en dat de Raad dit niet heeft gedaan;

6. is van mening dat gelijke behandeling in arbeid en beroep ernstig wordt belemmerd door 
het ontbreken van EU-regelgeving waarmee discriminatie buiten de werkplek wordt 
verboden en dringt er voor de twaalfde maal bij de Raad op aan de aanhoudende politieke 
inertie te overwinnen en spoedig de vijf jaar geleden voorgestelde richtlijn aan te nemen;

7. verzoekt de lidstaten de toegang tot doeltreffende en onafhankelijke rechtspraak en 
buitengerechtelijke mechanismen met betrekking tot discriminatie op de werkplek te 
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verbeteren en herinnert eraan dat ook het Europees Bureau voor de grondrechten in zijn 
verslag over toegang tot de rechtspraak in gevallen van discriminatie in de EU melding 
had gemaakt van ernstige tekortkomingen;

8. is van mening dat discriminatie in arbeid en beroep vaker een groep dan individuele 
werknemers treft, en dat de mogelijkheid van collectieve schadeacties een doeltreffender 
oplossing kan zijn;

9. verzoekt de Commissie een horizontaal kader voor collectief verhaal voor te stellen, zoals 
in haar werkprogramma 2012 was voorzien, zodat burgers die het slachtoffer zijn van 
dezelfde discriminatie een collectieve schadeactie kunnen ondernemen, omdat individuele 
rechtszaken mogelijk geen doeltreffend middel zijn om onwettige praktijken te stoppen of 
schadevergoeding te verkrijgen; wijst er in dit verband op dat er eveneens rekening dient 
te worden gehouden met de aanzienlijke barrières qua toegankelijkheid, doeltreffendheid 
en betaalbaarheid ingeval van afzonderlijke rechtszaken;

10. is bezorgd over de openlijk intolerante houding van sommige lidstaten met betrekking tot 
de mobiliteit van EU-werknemers, waarmee zij de rechten van werknemers uit bepaalde 
nieuwe lidstaten willen ondergraven;

11. acht het noodzakelijk de naleving van de richtlijn en eventuele antidiscriminatiewetgeving 
door de lidstaten regelmatig te controleren;

12. houdt rekening met de recente LGBT-enquête van het Europees Bureau voor de 
grondrechten, waarbij 20% van de werkende of werkzoekende respondenten aangaf in de 
laatste 12 maanden voor het onderzoek te zijn gediscrimineerd, en 32% van de 
respondenten aangaf het slachtoffer te zijn van discriminatie in niet-werkgerelateerde 
situaties;

13. benadrukt dat sommige lidstaten niet alleen gekant zijn tegen de richtlijn tot uitvoering 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht religie of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, maar discriminatie zelfs in de wet hebben 
verankerd en dus handelen in strijd met de geest van de EU-verdragen; 

14. wijst erop dat discriminatie in arbeid op grond van religie of overtuiging in veel lidstaten 
wijdverbreid is, met name op het gebied van onderwijs en volksgezondheid, waardoor de 
rechten van werknemers op ontoelaatbare wijze worden beknot.
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