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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et üksikisik ei ole ELis väljaspool töökohta kaitstud diskrimineerimise eest 

usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel; on 

seisukohal, et võrdne kohtlemine kutsealale pääsemise ja töö saamise valdkonnas on tõhus 

vaid juhul, kui diskrimineerimine on seadusega täielikult keelatud ka kõigis teistes 

valdkondades, nagu haridus, kaupade ja teenuste kättesaadavus ning sotsiaalkaitse; taunib 

asjaolu, et komisjon esitas ELi diskrimineerimisvastase direktiivi ettepaneku 2008. aastal 

ning Euroopa Parlament hääletas selle poolt 2009. aastal, kuid nõukogu blokeerib seda 

siiani; taunib mõnede liikmesriikide puuduvat poliitilist tahet, nõukogu 

läbirääkimisprotsessi vähest läbipaistvust ja ühehäälsuse nõude kuritarvitamist direktiivi 

vastu olevate liikmesriikide poolt; tuletab meelde, et viimase kaheksa aasta jooksul on 

parlament kutsunud nõukogu palju kordi üles võtma vastu ettepanekut direktiivi kohta, 

millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või 

veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, kuid nõukogu ei ole seda 

teinud ega reageerinud positiivselt Euroopa Parlamendi kui liidu ainsa kodanike poolt otse 

valitud institutsiooni üleskutsele; palub veel kord, et nõukogu saaks üle jätkuvast 

poliitilisest loidusest ja võtaks viivitamata vastu direktiivi, mille kohta tehti ettepanek juba 

kaheksa aastat tagasi; 

2. on arvamusel, et tuleb parandada kaebuste mehhanisme liikmesriikide tasandil, 

tugevdades võrdõiguslikkust edendavaid liikmesriikide asutusi õiguskaitse ja kohtuväliste 

mehhanismide kättesaadavuse parandamiseks, suurendades usaldust ametiasutuste vastu, 

pakkudes õigusnõu ja -abi ning lihtsustades sageli pikki ja keerukaid kohtumenetlusi; 

3. peab kahetsusväärseks, et inimõiguste universaalsuse, jagamatuse ja omavahelise seotuse 

idee kehtib õiguspõhimõttena endiselt pigem teoorias kui praktikas, kuna inimese 

erinevaid külgi käsitletakse kehtivates ELi õigusaktides eraldi; 

4. peab kahetsusväärseks diskrimineerimis- ja ahistamisjuhtumite sagenemist, seda ka 

töökohal ning eriti seoses soo, kodakondsuse, sotsiaalse tausta, puude, seksuaalse 

sättumuse ja soolise identiteedi, etnilise päritolu või usuga ning eelkõige moslemi naiste ja 

LGBTI-inimeste puhul; peab ühtlasi kahetsusväärseks, et sageli jäetakse 

diskrimineerimisest ning eriti puude alusel diskrimineerimisest ja LGBTI-inimeste 

diskrimineerimisest teatamata; palub seetõttu komisjonil pöörata direktiivi 2000/78/EÜ 

(millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 

pääsemisel) rakendamise järelevalves erilist tähelepanu diskrimineerimise kõikidele 

vormidele, ning toonitab vajadust tõsta teadlikkust LGBTI-inimestest ja nende õigustest, 

näiteks võrdõiguslikkust edendavate organite, ametiühingute ja tööandjate 

organisatsioonide kaudu; 

5. märgib murelikult, et sageli ei olda teadlik ohvri õigustest ja õiguskaitse võimalustest, 

ning nõuab seetõttu, et nii Euroopa Komisjon kui ka liikmesriigid viiksid ELi 

diskrimineerimisvastaste õigusaktide ja võrdset tööalast kohtlemist käsitlevate õigusaktide 

valdkonnas ellu struktuurseid ja eesmärgipäraseid teadlikkuse tõstmise meetmeid; 
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6. väljendab muret, et mitmekordse diskrimineerimise valdkonnas puudub õigusselgus ja 

õiguskindlus, ning peab selle sagedaseks põhjuseks liikmesriikides kehtivaid erinevaid ja 

killustatud eeskirju ja norme; võtab teadmiseks Equineti tehtud olulise töö, et aidata 

töötada välja ühtsed normid, ning usub, et seda tööd tuleks piisavalt toetada; 

7. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Liidus esineb jätkuvalt tõsist tööalast ärakasutamist; 

märgib, et tõsise tööalase ärakasutamise ohvrid ei ole tihti teadlikud oma õigustest, 

pädevatest asutustest, kelle poole pöörduda, ning abi ja hüvituse saamise võimalustest; 

nõuab seda silmas pidades Euroopa platvormi ja abiliini loomist, mille kaudu pakkuda 

tõsise tööalase ärakasutamise ohvritele asjakohast teavet, sh konkreetset teavet iga 

liikmesriigi kohta; 

8. märgib murelikult, et puuduvad võrreldavad ja liigitatud andmed võrdõiguslikkuse kohta 

ja juhtumitest teatamine on liikmesriigiti väga erinev; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

koguksid süsteemselt andmeid võrdõiguslikkuse kohta, et muuta diskrimineerimine ja 

eelkõige kaudne diskrimineerimine nähtavamaks, täielikus kooskõlas andmekaitset ja 

eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktidega; ergutab komisjoni ja liikmesriike koos 

asjaomaste ametitega koguma regulaarselt asjakohaseid ja võrreldavaid andmeid, mis on 

liigitatud diskrimineerimise, sh mitmekordse diskrimineerimise põhjuse alusel; 

9. on mures, et vastupidiselt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätetele ei 

käsitleta võrdse tööalase kohtlemise direktiivis sõnaselgelt diskrimineerimise vormina 

seda, kui keeldutakse võtmast mõistlikke abinõusid puuetega inimeste vajaduste 

rahuldamiseks; 

10. märgib, et mittediskrimineerimine kutsealale pääsemise ja töö saamise valdkonnas on 

tõhus ainult siis, kui diskrimineerimise vastu võideldakse ulatuslikult kõigil elualadel, 

kasutades selleks näiteks kogukonna toetust, õigusakte ja kooskõlastusvahendeid, nagu 

liikmesriikide ja ELi tasandi strateegiad ja raamistikud, muu hulgas võib kehtestada 

positiivseid meetmeid; 

11. juhib tähelepanu sellele, et puuetega inimeste juurdepääs on eeltingimuseks nende 

võrdsele osalemisele ja aktiivsele rollile ühiskonnas ning seetõttu väljendab heameelt 

Euroopa juurdepääsetavuse akti hiljutise ettepaneku üle, kuna sellisel meetmel on 

kindlasti tegelik positiivne mõju puuetega inimeste elule; märgib, et seda ettepanekut 

käsitlev teabevahetus oli väga vilets ning läbirääkimised direktiivi üle, millega 

rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või 

veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, on nõukogus blokeeritud 

alates sellest ajast, kui komisjon 2008. aastal sellekohase ettepaneku esitas ning Euroopa 

Parlament 2009. aastal selle poolt hääletas. 
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