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Angående: Tioårsdagen för förslaget till horisontellt direktiv
Den 2 juli 2008 lade kommissionen fram ett förslag till rådets direktiv om genomförande av principen
om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning på andra områden än arbetslivet – det så kallade horisontella direktivet.
I dag ger unionsrätten medborgarna följande skydd mot diskriminering:
–

på grund av nationalitet, kön, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning: endast på sysselsättningsområdet,

–

på grund av kön: på områdena för sysselsättning, social trygghet och hälso- och sjukvård samt
tillgång till varor och tjänster – men inte i fråga om utbildning eller sociala förmåner,

–

på grund av ras eller etniskt ursprung: på sysselsättningsområdet och andra områden genom
direktivet om likabehandling oavsett ras från 2000.

Det horisontella direktivet skulle ha fyllt i luckorna och harmoniserat skyddet mot diskriminering i hela
EU. Men efter 10 års diskussioner och förhandlingar har förslaget fastnat i rådet, och EU saknar ett
heltäckande skydd mot diskriminering på alla områden.
–

Vilka åtgärder har kommissionen hittills vidtagit för att bryta dödläget för det horisontella
direktivet i rådet?

–

Förutom det horisontella direktivet, vad kommer kommissionen att göra för att stärka skyddet
mot diskriminering i EU och uppnå ett heltäckande skydd i hela EU på alla områden (förutom på
sysselsättningsområdet)?

–

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att säkerställa att den rätt som tillkännages i den
europeiska pelaren för sociala rättigheter, det vill säga att alla, oavsett kön, ras eller etniskt
ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, har rätt till
lika behandling och lika möjligheter när det gäller socialt skydd och utbildning, genomförs i alla
medlemsstater? Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att främja lika möjligheter för
underrepresenterade grupper?
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