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Subiect: Cea de a zecea aniversare a propunerii de directivă orizontală 

Comisia a prezentat o propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a 
principiului egalității de tratament în afara pieței forței de muncă, indiferent de vârstă, dizabilitate, 
orientare sexuală sau convingeri religioase – așa numita directivă orizontală – la 2 iulie 2008. 

În prezent, legislația UE protejează cetățenii împotriva discriminării: 

– bazate pe naționalitate, vârstă, religie sau convingeri, orientare sexuală sau dizabilitate: doar în 
domeniul ocupării forței de muncă; 

– bazate pe criteriul de sex: în materie de ocupare a forței de muncă, securitate socială și asistență 
medicală, accesul la bunuri și servicii – dar nu în ceea ce privește educația sau avantajele 
sociale; 

– bazate pe origine rasială sau etnică: în domeniul ocupării forței de muncă și alte domenii ale 
vieții, datorită Directivei din 2000 privind egalitatea rasială. 

Directiva orizontală ar fi acoperit lacunele și ar fi armonizat protecția împotriva discriminării pe întreg 
teritoriul UE. Însă după 10 de ani de dezbateri și negocieri, propunerea este blocată la Consiliu, iar UE 
nu are o protecție cuprinzătoare împotriva discriminării în toate domeniile vieții. 

– Ce măsuri a luat Comisia până în prezent în direcția deblocării directivei orizontale în cadrul 
Consiliului? 

– Pe lângă directiva orizontală, ce măsuri va lua Comisia pentru a îmbunătăți protecția împotriva 
discriminării în UE și a trece la o protecție cuprinzătoare, peste tot în UE, în toate domeniile vieții 
(pe lângă ocuparea forței de muncă)? 

– Ce măsuri ia Comisia pentru a garanta punerea în aplicare de către toate statele membre a 
dreptului invocat în pilonul social, și anume că orice persoană, indiferent de gen, origine rasială 
sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, are dreptul la 
egalitatea de tratament și de șanse în ceea ce privește protecția socială și educația? Ce măsuri 
ia Comisia pentru a promova egalitatea de șanse pentru grupurile slab reprezentate? 
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