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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unioni perustuu yhteisille vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen periaatteille. Jokaisen yksilön ainutlaatuisuuden sekä sen 
seikan tunnustaminen, että jokaisella on yhtäläiset oikeudet elämän tarjoamiin 
mahdollisuuksiin, on kaikkien eurooppalaisten yhteiskuntien yhteinen elementti, ja niiden 
muodostaman unionin tunnuslause on "Moninaisuudessaan yhtenäinen".
Eurooppalaisen yhteiskunnan moninaisuus on keskeinen osa unionin kulttuurista, poliittista ja 
yhteiskunnallista yhdentymistä, ja sitä on kunnioitettava samoin kuin on torjuttava 
perusarvoja uhkaavaa syrjintää.

Eurooppalaisilla toimilla, joilla pyritään takaamaan tasa-arvo ihmisten välillä, on pitkät 
perinteet. Amsterdamin sopimuksen myötä saatiin uutta toimivaltaa toimien toteuttamiseksi 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Työelämässä 
tapahtuvan syrjinnän torjumiseksi on jo eurooppalaista lainsäädäntöä ja suojelua. Kun tämä 
direktiivi saadaan hyväksyttyä, EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanoprosessi täydentyy ja syrjintäkiellon soveltamisala laajenee kaikkeen rotuun, 
etniseen alkuperään ja sukupuoleen perustuvaan syrjintään ja käsitys suojelun hierarkiasta 
poistuu.

Mitä tulee ENVI-valiokunnan erityisen kiinnostuksen kohteisiin, tämän kunnianhimoisen 
tavoitteen toteuttaminen valiokunnan toimivaltaan kuuluvilla aloilla edellyttää laaja-alaista 
reaktiota, sillä alan kansalliset perinteet ja strategiat, esimerkiksi terveydenhuollon ja 
sosiaaliturvan aloilla, eroavat toisistaan usein enemmän kuin työelämään liittyvillä aloilla.

Saavutetusta edistyksestä huolimatta syrjinnän torjuntaa koskevat yhteisön oikeudelliset 
puitteet ovat vielä epätäydelliset. Joissakin jäsenvaltioissa on hyväksytty säädöksiä, joilla 
kielletään – sen lisäksi, mitä työelämän alalla on säädetty – kaikenlainen ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen, vammaisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä, mutta tällä 
hetkellä ei ole olemassa yhtenäistä vähimmäistasoa säännöksille koskien tunnusmerkkejä ja 
suojelua. Näistä puutteista huolimatta Euroopan unionissa on kiistatta yksi maailman 
kehittyneimmistä oikeudellisista kehyksistä, mitä tulee syrjinnän torjuntaan.

Kansalaiset ovat ensimmäisinä vaatimassa tiukempaa suhtautumista syrjintään, ja he odottavat 
enemmän yhteisiä toimia jo olemassa olevien lisäksi ja eri aloilla, kuten terveydenhuolto, 
jossa erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuret ja syrjintää esiintyy usein muita heikommassa 
asemassa olevien suhteen myös saman jäsenvaltion sisällä.

On valitettavaa, että monessa suhteessa niin edistyksellisessä Euroopan unionissa ei ole 
yhteistä lainsäädäntöä, mitä tulee vammaisuuteen, väkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään, ja 
että ei asiankuuluvasti kunnioiteta perusoikeuksia, joilla nyky-yhteiskunnassa olisi 
ehdottomasti oltava asianmukainen oikeussuoja.

Syrjinnän torjuminen on panostamista sellaisen yhteiskunnan omaantuntoon, joka kasvaa 
yhdentymisen avulla mutta jonka toteuttamiseen tarvitaan investointeja koulutukseen, 
tiedotukseen ja hyvien toimintatapojen levittämiseen ja joka pyrkii toimimaan kaikkien 
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kansalaisten hyväksi ja etsimään sopivia kompromisseja, yhteisiä piirteitä ja tasapainoa 
moninaisten erilaisuuksien välillä. 

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 2 mukaisesti Euroopan unioni 
perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, 
kansanvallan, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltion periaatteisiin, ja unioni pitää 
arvossa yhteisön oikeuden yleisinä 
periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin 
ne taataan ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina 
kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden 
yhteisessä valtiosääntöperinteessä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan mukaisesti Euroopan unioni 
perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, 
kansanvallan, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltion periaatteisiin, ja unioni pitää 
arvossa yhteisön oikeuden yleisinä 
periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin 
ne taataan ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina 
kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden 
yhteisessä valtiosääntöperinteessä. EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan, jossa 
neuvostolle annetaan toimivalta toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet syrjinnän 
torjumiseksi, ja 152 artiklan mukaisesti 
on kannustettava sisällyttämään 
syrjimättömyyden ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien periaatteet 
järjestelmällisesti kaikkiin politiikan 
aloihin, eritoten työllisyyden, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden, koulutuksen ja 
ammattikoulutuksen sekä 
kansanterveyden aloilla olemassa olevien 
koordinointimekanismien puitteissa.

Or. it
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kaikkien oikeus yhdenvertaisuuteen 
lain edessä ja oikeus suojeluun syrjintää 
vastaan ovat yleismaailmallisia oikeuksia, 
jotka on tunnustettu ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa, 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa, 
kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista 
koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa, kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevassa 
kansainvälisessä yleissopimuksessa, 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa, vammaisten oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä Euroopan 
yleissopimuksessa ja Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, jotka [kaikki] 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. 
Erityisesti vammaisten oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa oleva 
syrjinnän määritelmä kattaa kohtuullisen 
mukautuksen epäämiseen.

(2) Kaikkien oikeus yhdenvertaisuuteen 
lain edessä ja suojelu syrjintää vastaan 
ovat yleismaailmallisia oikeuksia, jotka on 
tunnustettu ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa, 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa, 
neljännessä naisten 
maailmankonferenssissa Pekingissä 
15 päivänä syyskuuta 1995 hyväksytyssä 
Pekingin toimintaohjelmassa sekä 
kyseisen toimintaohjelman seurannasta 
18 päivänä toukokuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa, kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevassa 
kansainvälisessä yleissopimuksessa, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa, taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa
kansainvälisessä yleissopimuksessa, 
vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n 
yleissopimuksessa, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa, jotka [kaikki] 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. 
Erityisesti vammaisten oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa oleva 
syrjinnän määritelmä kattaa kohtuullisen 
mukautuksen epäämiseen.

Or. it
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos halutaan vähentää epätasa-
arvoa ja syrjintää, josta kärsivät kaikki 
kyseiset ryhmät, olisi sovellettava yleisiä 
syrjimättömyysperiaatteita ja 
perustamissopimuksen 13 artiklassa 
esitettyjä perusteita ottaen myös 
huomioon se, mitä yhteisön 
alakohtaisessa lainsäädännössä 
säädetään: ensinnäkin Euroopan unionin 
vammaisstrategia, joka perustuu 
vammaistoimintasuunnitelmaan (2003–
2010) ja tarkemmin eurooppalaiseen 
toimintasuunnitelmaan (2008–2009), ja  
toiseksi naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelma (2006–2010), jolla 
luodaan toimintapuitteet sukupuolten 
tasa-arvon alalla.

Or. it

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Mielenterveys ja fyysinen terveys 
sekä hyvinvointi ovat keskeisiä ihmisten 
elämänlaadun ja yhteiskunnan kannalta 
ja avaintekijä niiden tavoitteiden 
toteuttamiselle, joita EU on asettanut 
Lissabonin strategian puitteissa.

Or. it
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kansalaiset odottavat yhteisiä toimia 
terveydenhuollon alalla. Kuitenkin 
terveydenhuollon alalla on suuria eroja 
jäsenvaltioiden välillä ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden sisällä samoin kuin on 
aloja, joilla jäsenvaltiot eivät yksin voi 
toimia tehokkaasti. Tätä varten Euroopan 
unionin on sitouduttava enemmän 
kansalaisten etujen mukaisen yhteisen 
terveyspolitiikan luomiseen.

Or. it

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Oikeus terveydenhoitoon on 
perusoikeus, josta määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan1 35 artiklassa, 
ja jäsenvaltioiden viranomaisten 
ensisijainen velvollisuus on taata kaikille 
yhtäläinen oikeus korkealaatuiseen 
terveydenhoitojärjestelmään. 
__________
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

Or. it
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vammaisuuteen perustuvan 
syrjinnän osalta tarvitaan asianmukaisia 
erityistoimia. Monissa jäsenvaltioissa on 
jo lainsäädäntöä, jossa säädetään
vammaisten henkilöiden suojelusta, mutta 
taatun suojelun muodossa ja sen 
kattamissa aloissa on huomattavia eroja. 
Vammaisten henkilöiden yhtäläiset 
oikeudet olisi toteutettava positiivisten 
toimien avulla, erityisesti vammaisten 
vaatimuksiin vastaamalla ja myöntämällä 
riittävästi varoja takaamaan heidän 
aktiivinen osallistumisensa yhteiskuntaan.   
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
sitouduttava Euroopan unionin 
terveysstrategian puitteissa edistämään 
suuntaviivojen laatimista yhteistä 
vammaisuuden määritelmää varten, joka 
kattaisi myös pitkäaikaissairaat ja 
syöpäsairaat.

Or. it

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Eurooppalainen yhteiskunnan 
moninaisuus on keskeinen osa unionin 
kulttuurista, poliittista ja 
yhteiskunnallista yhdentymistä, ja sitä on 
kunnioitettava.

Or. it
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Hyvä terveys on edellytys fyysiselle ja 
psyykkiselle hyvinvoinnille. Biologisten 
erojen lisäksi kansanterveyteen 
vaikuttavat erityisesti taloudellis-
yhteiskunnalliset eriarvoisuudet, 
ympäristö sekä koulutuksen ja tiedon 
saatavuus. Kansalaisten oikeudet ja 
kansalaisten vastuu omasta terveydestään 
ovat kaiken perusta, ja tästä johtuen on 
tärkeää tukea terveyskasvatusohjelmia ja 
kannustaa yhteiskunnan kaikkia osia 
terveelliseen elämään. Ohjelmat, joilla 
pyritään vähentämään 
terveydenhuoltojärjestelmien eroja, olisi 
kohdistettava tarkasti ja niiden olisi 
sisällettävä kansanvalistusta.

Or. it

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Naisiin kohdistuva väkivalta, 
seksuaalisten oikeuksien puuttuminen ja 
prostituutio ovat eräitä suurimmista 
naisten terveysongelmista. Vaikka naisiin 
kohdistuva väkivalta on erittäin yleinen 
kansanterveysongelma, sitä ei oteta 
huomioon lääkärien koulutuksessa eikä 
työssä.
Maailman terveysjärjestön arvioiden 
mukaan vähintään viidesosa maailman 
naisista on kokenut fyysistä tai henkistä 
väkivaltaa elämänsä aikana. 
Sukupuolisen häirinnän ja naisiin 
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kohdistuvan väkivallan torjunnan olisi 
oltava etusijalla yhteisön toiminnassa, 
myös kansanterveyteen liittyvissä 
toimissa.

Or. it

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Asetuksella (EY) N:o 1922/20061

perustettiin Euroopan tasa-arvoinstituutti, 
jonka tehtävänä on myötävaikuttaa 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 
vahvistaa sitä, mihin sisältyy tasa-arvon 
valtavirtaistaminen kaikissa yhteisön 
politiikoissa ja niihin perustuvissa 
kansallisissa politiikoissa, torjua 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja lisätä 
Euroopan unionin kansalaisten 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta 
antamalla teknistä apua yhteisön 
toimielimille sekä jäsenvaltioiden 
viranomaisille.
________
1 EYVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

Or. it

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pannessaan täytäntöön yhdenvertaista 
kohtelua riippumatta uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai
sukupuolisesta suuntautumisesta koskevaa 

(13) Pannessaan täytäntöön yhdenvertaista 
kohtelua riippumatta uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 
sukupuolisesta suuntautumisesta koskevaa 
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periaatetta yhteisön olisi EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pyrittävä poistamaan 
eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 
sekä edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa varsinkin, koska naiset ovat 
usein moninkertaisen syrjinnän kohteina.

periaatetta yhteisön olisi EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pyrittävä poistamaan 
eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 
sekä edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa varsinkin, koska naiset ovat 
usein moninkertaisen syrjinnän kohteina. 
Tätä varten suojelu olisi laajennettava 
koskemaan myös moninkertaista 
syrjintää.

Or. it

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä 
estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden 
säilyttämistä tai antamista, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää 
tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, 
vammaa, ikää tai sukupuolista 
suuntautumista edustavalle 
henkilöryhmälle aiheutunutta haittaa. 
Kyseisillä toimenpiteillä voidaan sallia 
tiettyä uskontoa tai vakaumusta, vammaa, 
ikää tai sukupuolista suuntautumista 
edustavien henkilöiden järjestöt, jos niiden 
pääasiallisena tavoitteena on edistää 
kyseisten henkilöiden erityistarpeiden 
huomioon ottamista.

(21) Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä 
estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden 
säilyttämistä tai antamista, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää 
tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, 
vammaa, ikää tai sukupuolista 
suuntautumista edustavalle 
henkilöryhmälle aiheutunutta haittaa. 
Syrjimättömyyttä koskevalla yhteisön 
lainsäädännöllä ei pidä estää 
jäsenvaltioita säilyttämästä tai antamasta 
sellaisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
tai hyvitetään sellaisesta syrjinnästä 
aiheutunutta haittaa, jonka peruste 
kuuluu suojelun alaan. Kyseisillä 
toimenpiteillä voidaan sallia tiettyä 
uskontoa tai vakaumusta, vammaa, ikää tai 
sukupuolista suuntautumista edustavien 
henkilöiden järjestöt, jos niiden 
pääasiallisena tavoitteena on edistää 
kyseisten henkilöiden erityistarpeiden 
huomioon ottamista.

Or. it
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
tehokas täytäntöönpano edellyttää riittävää 
oikeudellista suojaa vastatoimenpiteiltä.

(25) Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
tehokas täytäntöönpano edellyttää riittävää 
oikeudellista suojaa vastatoimenpiteiltä. 
Yksilön oikeuksien tehokkaaseen 
oikeudelliseen suojaan olisi liityttävä 
syrjimättömyyden ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien aktiivinen edistäminen.

Or. it

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) On jäsenvaltioiden vastuulla taata 
hyvä terveys kaikille kansalaisilleen mutta 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot, yhteisön 
toimielimet, paikallisviranomaiset, 
kansainväliset järjestöt ja kansalaiset 
tekevät yhteistyötä.

Or. it

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Terveydenhuoltoa olisi tuettava 
tehokkailla toimilla kaikilla aloilla ja 
kaikilla tasoilla – niin jäsenvaltioiden ja 
Euroopan unionin tasolla kuin 
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maailmanlaajuisesti.  Komission olisi 
määriteltävä ensisijaiseksi tavoitteeksi 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien erojen 
vähentäminen. Kun otetaan huomioon 
uusien, vaikutuksiltaan usein rajat 
ylittävien terveysuhkien, kuten 
kulkutautien, uusien tartuntatautien ja 
biologisen terrorismin, olemassaolo sekä 
ilmastonmuutoksen ja globalisaation 
vaikutukset eritoten elintarvikkeiden ja 
siirtolaisuuden suhteen, terveyteen 
liittyviä kysymyksiä olisi käsiteltävä 
perustavaa laatua olevina poliittisina 
kysymyksinä Lissabonin sopimuksen ja 
Lissabonin strategian hengessä ja osana 
kaikkia tärkeitä unionin politiikan aloja.

Or. it

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Riittävät tiedot olemassa olevasta 
lainsäädännöstä ovat tarpeen, jotta 
mahdolliset syrjinnän uhrit voivat 
tosiasiallisesti vedota siihen ja jotta 
työnantajat, palveluntarjoajat ja 
hallinnolliset yksiköt tuntevat 
velvollisuutensa. Syrjimättömyyttä 
koskevan lainsäädännön tuntemus on 
vielä kuitenkin vähäistä. Komission olisi 
edistettävä ja tuettava olemassa olevaan 
lainsäädäntöön liittyviä koulutus- ja 
tiedotustoimia ja kohdistettava ne 
erityisesti tärkeimpiin sidosryhmiin, joita
ovat muun muassa tasa-arvokysymyksiä 
käsittelevät elimet, tuomarit, lakimiehet, 
valtiosta riippumattomat järjestöt ja 
työmarkkinaosapuolet.

Or. it
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Yhtäläinen kohtelu 

terveydenhuoltojärjestelmissä
1. Sanotun rajoittamatta 
toissijaisuusperiaatteen soveltamista ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaa henkilöiden 
yhtäläisen kohtelun periaatteen 
noudattamisen takaamisessa:
a) on korostettava sairauksien 
ehkäisemiseen tarkoitettuja strategioita. 
Tieteellisiin tietoihin perustuvissa 
ehkäisevissä toimenpiteissä olisi otettava 
huomioon sukupuolinäkökulman lisäksi 
myös muut epätasa-arvoisuutta 
aiheuttavat syyt;
b) jäsenvaltioiden on käytettävä 
terveydenhoidon alalla 
sukupuolikohtaisia tilastoja ja tietoja;  
c) lääketieteellisen tutkimuksen ja uusien 
lääkkeiden kehittämisen alalla on 
lisättävä tietoisuutta naisten ja miesten 
erilaisista fyysisistä ominaisuuksista ja 
tietoa lääkkeiden käytön erilaisista 
sivuvaikutuksista;
d) terveydenhuoltoalan 
toimintastrategioissa on otettava 
huomioon ympäristötekijät, jotka 
vaikuttavat eritoten muita 
haavoittuvampien henkilöiden terveyteen, 
kuten raskaana olevat tai imettävät naiset, 
lapset, teini-ikäiset ja vammaiset, joiden 
terveys voi kärsiä ympäristöllisistä 
riskitekijöistä; 
2. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen, 
että edistetään ja suojellaan kansalaisten 
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oikeuksia ja kansalaisten vastuuta omasta 
terveydestään muun muassa tukemalla 
terveyskasvatusohjelmia ja kannustamalla 
yhteiskunnan kaikkia osia terveelliseen 
elämään.
3. Komissio edistää erityisesti 
terveydenhoitoalan ja siihen liittyvien 
alojen henkilöstölle tarkoitettuja 
koulutusohjelmia.

Or. it

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio edistää ammatti- ja 
jatkokoulutustoimintaa sekä olemassa 
olevaa lainsäädäntöä koskevaa tiedotusta, 
jotka on suunnattu erityisesti tärkeimmille 
sidosryhmille.

Or. it

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
kanssa, joilla on jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
oikeutettua etua siitä, että ne voivat 
myötävaikuttaa johonkin tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvaan seikkaan 
perustuvan syrjinnän torjumiseen 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua asianomaisten osapuolten, 
erityisesti hoitohenkilöstöä ja avustavaa 
hoitohenkilöstöä edustavien järjestöjen ja
sellaisten valtioista riippumattomien 
järjestöjen kanssa, joilla on jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti oikeutettua etua siitä, että ne 
voivat myötävaikuttaa johonkin tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan 
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edistämiseksi. seikkaan perustuvan syrjinnän torjumiseen 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
edistämiseksi.

Komissio kerää, analysoi ja julkistaa 
riippumattomia, vertailtavissa olevia ja 
luotettavia asiaa koskevia tietoja, mukaan 
lukien tutkimusten tulokset ja parhaat 
käytännöt.

Or. it

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhdenvertaista kohtelua edistävät elimet 
tekevät näiden tehtävien täytäntöönpanoa 
varten yhteistyötä Euroopan tasa-
arvoinstituutin perustaman Euroopan 
tasa-arvoverkoston kanssa.

Or. it

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-
arvoelinten on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään ... ja sen jälkeen viiden vuoden 
välein kaikki tarvittavat tiedot, jotta 
komissio voi laatia Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen direktiivin 
soveltamisesta.

1. Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-
arvoelinten yhdessä Euroopan tasa-
arvoinstituutin kanssa on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään ... ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein kaikki tarvittavat 
tiedot, jotta komissio voi laatia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
direktiivin soveltamisesta.

2. Komission kertomuksessa on otettava 
tarvittaessa huomioon 

2. Komission kertomuksessa on otettava 
tarvittaessa huomioon 
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työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien 
valtioista riippumattomien järjestöjen sekä 
EU:n perusoikeusviraston näkemykset. 
Naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien huomioon ottamista 
kaikessa toiminnassa koskevan periaatteen 
mukaisesti kyseisessä kertomuksessa on 
muun muassa esitettävä arvio 
toimenpiteiden vaikutuksista naisiin ja 
miehiin. Annettujen tietojen pohjalta 
kyseiseen kertomukseen on sisällytettävä 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
tarkistamiseksi ja ajan tasalle 
saattamiseksi.

työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien 
valtioista riippumattomien järjestöjen sekä 
Euroopan tasa-arvoinstituutin ja EU:n 
perusoikeusviraston näkemykset. Naisten 
ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien 
huomioon ottamista kaikessa toiminnassa 
koskevan periaatteen mukaisesti kyseisessä 
kertomuksessa on muun muassa esitettävä 
arvio toimenpiteiden vaikutuksista naisiin 
ja miehiin, erityisesti 3 artiklassa 
tarkoitettujen alojen osalta. Annettujen 
tietojen pohjalta kyseiseen kertomukseen 
on sisällytettävä tarvittaessa ehdotuksia 
tämän direktiivin tarkistamiseksi ja ajan 
tasalle saattamiseksi.

Or. it
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