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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at enkeltpersoner i EU ikke er beskyttet uden for arbejdspladsen mod 

forskelsbehandling på grund af religion eller tro, alder, handicap eller seksuel orientering; 

mener, at der udelukkende kan opnås ikkeforskelsbehandling inden for erhvervs- og 

beskæftigelsesområdet, såfremt der indføres et omfattende forbud mod forskelsbehandling 

på alle andre områder, herunder uddannelse, adgang til varer og tjenesteydelser og social 

beskyttelse; beklager, at det forslag til direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling, der 

blev fremsat af Kommissionen i 2008, og som blev vedtaget af Parlamentet i 2009, stadig 

er blokeret i Rådet; beklager visse medlemsstaters manglende politiske vilje, manglen på 

gennemsigtighed i forhandlingsproceduren i Rådet og misbruget af 

enstemmighedsprincippet af de medlemsstater, der modsætter sig dette forslag; minder 

om, at Parlamentet mange gange i løbet af de seneste otte år har opfordret Rådet til at 

vedtage forslaget til et direktiv, der gennemfører princippet om ligebehandling af personer 

uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, men at Rådet endnu ikke 

har gjort noget og ikke har reageret på Parlamentets opfordring, på trods af at Parlamentet 

er den eneste EU-institution, der er direkte valgt af borgerne; opfordrer endnu en gang 

indtrængende Rådet til at overvinde den politiske træghed og hurtigt at vedtage det 

direktiv, der har været foreslået i otte år; 

2. mener, at klagemekanismerne skal forbedres på nationalt plan ved at styrke de nationale 

ligestillingsorganer for at øge adgangen til klage- og domstolsprøvelse samt udenretlige 

mekanismer og ved at øge tilliden til de myndigheder, som yder juridisk støtte og 

rådgivning, samt ved at forenkle de ofte langvarige og komplekse retsprocedurer; 

3. beklager, at ideen om, at menneskerettighederne er universelle, udelelige og indbyrdes 

afhængige, som et retsprincip stadig er mere teori end praksis, eftersom forskellige 

aspekter af mennesket behandles særskilt i EU's gældende retlige instrumenter; 

4. beklager, at der opleves en stigning i omfanget af forskelsbehandling og chikane, herunder 

på arbejdspladsen og navnlig på grund af køn, nationalitet, social baggrund, handicap og 

forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet, etnisk oprindelse og 

religion, og at dette især rammer muslimske kvinder og LGBTI-personer; beklager 

samtidig den udbredte underrapportering af alle former for forskelsbehandling, især 

forskelsbehandling på grund af handicap og forskelsbehandling af LGBTI-personer; 

opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at der især rettes fokus mod alle former for 

forskelsbehandling, når den overvåger gennemførelsen af direktiv 2000/78/EF om 

generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 

erhverv, og understreger behovet for at øge bevidstheden blandt LGBTI-personer om 

deres rettigheder, f.eks. gennem ligestillingsorganer, fagforeninger og 

arbejdsgiverforeninger; 

5. bemærker med bekymring den manglende bevidsthed om ofrenes rettigheder og 

mulighederne for at klage, og opfordrer derfor til gennemførelsen af strukturerede og 

målrettede oplysningsaktiviteter vedrørende EU-lovgivning om bekæmpelse af 
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forskelsbehandling og om ligebehandling på beskæftigelsesområdet, både af Europa-

Kommissionen og medlemsstaterne; 

6. udtrykker bekymring over manglen på juridisk klarhed og sikkerhed for så vidt angår 

forskelsbehandling af flere grunde, der ofte skyldes forskellige og fragmenterede regler og 

standarder i medlemsstaterne; noterer sig det vigtige arbejde, som Equinet har gjort med at 

hjælpe til udviklingen af fælles standarder, og mener, at dette arbejde bør gives 

tilstrækkelig støtte; 

7. beklager, at der stadig forekommer grov udnyttelse af arbejdskraft inden for EU; noterer 

sig, at ofre for grov udnyttelse af arbejdskraft ofte ikke er bekendt med deres rettigheder, 

hvilke kompetente myndigheder de kan henvende sig til og deres muligheder for at få 

støtte og klage; opfordrer i denne forbindelse til etablering af en europæisk platform og 

hotline, der giver relevante oplysninger til ofre for grov udnyttelse af arbejdskraft, 

herunder specifikke oplysninger vedrørende hver enkelt medlemsstat; 

8. bemærker med bekymring manglen på sammenlignelige og opdelte oplysninger om 

ligestilling samt de store forskelle på tværs af medlemsstaterne med hensyn til 

rapportering; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til systematisk at indsamle data om 

ligebehandling for at gøre eksisterende forskelsbehandling, og især indirekte 

forskelsbehandling, mere synlig under fuld overholdelse af lovgivningen om 

databeskyttelse og privatlivets fred; tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til 

sammen med de relevante agenturer regelmæssigt at indsamle relevante og 

sammenlignelige relevante data, som er opdelt efter grundene til forskelsbehandling, 

herunder forskelsbehandling af flere grunde; 

9. er bekymret over, at direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet i modstrid 

med bestemmelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 

(UNCRPD) ikke udtrykkeligt anser nægtelse af tilpasninger i rimeligt omfang for 

handicappede som en form for forskelsbehandling; 

10. bemærker, at et forbud mod forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet kun kan være 

effektivt, hvis forskelsbehandling bekæmpes bredt inden for alle livets områder, f.eks. 

gennem støtte til lokalsamfund, lovgivning og koordineringsredskaber, såsom strategier 

og rammer, både på medlemsstaternes plan og på EU-plan, herunder muligheden for at 

indføre positiv særbehandling; 

11. påpeger, at tilgængelighed er en forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage 

på lige vilkår og aktivt i samfundet, og glæder sig derfor over det nylige forslag om en 

europæisk lov om tilgængelighed, da en sådan ville have en reel og positiv virkning for 

handicappedes liv; noterer sig, at kommunikationen i forbindelse med forslaget har været 

meget mangelfuld, idet forhandlingerne om direktivet om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering har 

været blokeret i Rådet, siden det blev foreslået af Kommissionen i 2008 og vedtaget af 

Parlamentet i 2009. 
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