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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Unie is gegrondvest op de beginselen vrijheid, democratie en eerbiediging van 
de mensenrechten en de grondrechten. De wezenlijke erkenning van de uniciteit van elk 
individu en van zijn recht op gelijke toegang tot de mogelijkheden die het leven biedt is een 
uitgangspunt dat gedeeld wordt door alle Europese samenlevingen die het motto "eenheid in 
verscheidenheid" als hoeksteen van hun unie beschouwen.
De verscheidenheid van de Europese samenleving staat centraal bij de culturele, politieke en 
sociale integratie van de Unie en hoort geëerbiedigd te worden, terwijl discriminatie als 
bedreiging van de fundamentele waarden bestreden moet worden.

Het Europese streven naar gelijkheid van personen heeft een lange traditie. Bij het Verdrag 
van Amsterdam heeft de Unie nieuwe bevoegdheden gekregen op het gebied van de 
bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras en etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Ten aanzien van discriminatie op de 
arbeidsmarkt bestaat er op Europees niveau al een wettelijk beschermingskader. Als het 
onderhavige richtlijnvoorstel goedgekeurd is, is er een nieuwe stap gezet op weg naar 
volledige toepassing van artikel 13 van het EG-Verdrag, met de uitbreiding van het verbod op 
discriminatie tot alle vormen van discriminatie op grond van ras, etnische afstamming en 
geslacht en met de opheffing van elke mogelijke rangorde in de bescherming.

Op het werkterrein van onze commissie vereist dit ambitieuze streven een verstrekkende 
reactie aangezien de tradities en strategieën in de verschillende lidstaten, bijvoorbeeld op het 
vlak van de gezondheidszorg of de sociale zekerheid meer uiteenlopen dan op het vlak van de 
arbeid.

Ondanks de geboekte vooruitgang is het Europese wettelijk kader voor 
discriminatiebestrijding nog niet voltooid. Sommige lidstaten hebben, naast de regelingen op 
het gebied van de arbeidsmarkt, reeds stappen gezet om elke vorm van discriminatie op grond 
van leeftijd, seksuele gerichtheid, handicaps, godsdienst of overtuiging te verbieden, maar er 
bestaat nog geen uniform minimumniveau voor de bescherming. Wel verdient vermelding dat 
de Europese Unie ondanks deze lacunes op het gebied van discriminatiebestrijding over een 
van de verst ontwikkelde rechtskaders ter wereld beschikt.

De eersten die om strenger optreden tegen discriminatie vragen zijn de burgers, die 
verwachten dat de lidstaten steeds meer de handen ineen slaan, verder gaan dan de bestaande 
regelingen en ook in andere sectoren optreden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar de 
ongelijkheden tussen lidstaten nog groot zijn en ook binnen een en dezelfde lidstaat 
discriminatie van kwetsbare groepen voorkomt.

In een Unie die op zoveel terreinen voorloopt valt het tegen dat er geen gemeenschappelijke 
regeling bestaat ten aanzien van gehandicapten, seksueel geweld en seksuele intimidatie en 
dat het nog ontbreekt aan een toereikende erkenning van de grondrechten, die heden ten dage 
ook in wettelijk opzicht bescherming verdienen.

Discriminatiebestrijding houdt in dat er geïnvesteerd wordt in het geweten van een 
samenleving die groeit door integratie, maar die daartoe behoefte heeft aan investeringen in 
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scholing, voorlichting en verbreiding van best practices, waarbij ten behoeve van alle burgers 
een gulden middenweg moet worden gevonden, het gemeenschappelijke evenwichtspunt 
tussen de vele en veelvuldige maatschappelijke verschijningsvormen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken in haar verslag de 
volgende amendementen op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie is 
de Europese Unie gegrondvest op de 
beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, en van de 
rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten 
gemeen hebben, en eerbiedigt de Unie de 
grondrechten, zoals die worden 
gewaarborgd door het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en 
zoals die uit de gemeenschappelijke 
constitutionele tradities van de lidstaten 
voortvloeien, als algemene beginselen van 
het Gemeenschapsrecht.

(1) Overeenkomstig artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie is 
de Europese Unie gegrondvest op de 
beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, en van de 
rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten 
gemeen hebben, en eerbiedigt de Unie de 
grondrechten, zoals die worden 
gewaarborgd door het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en 
zoals die uit de gemeenschappelijke 
constitutionele tradities van de lidstaten 
voortvloeien, als algemene beginselen van 
het Gemeenschapsrecht. Overeenkomstig 
artikel 13 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap, waarbij 
de Raad de bevoegdheid heeft gekregen 
om passende maatregelen te nemen om 
discriminatie te bestrijden, juncto artikel 
152 van het EG-Verdrag, dient 
stelselmatige mainstreaming van de 
aspecten non-discriminatie en gelijke 
kansen in alle vormen van beleid 
bevorderd te worden, en met name in het 
kader van de coördinatiemechanismen 
voor tewerkstelling, sociale integratie, 
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onderwijs, scholing en volksgezondheid.

Or. it

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gelijkheid voor de wet en bescherming 
tegen discriminatie is een universeel recht 
dat wordt erkend door de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens, het 
VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, het 
Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie, de Verdragen van de 
Verenigde Naties inzake burgerrechten en 
politieke rechten, respectievelijk inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden 
en het Europees Sociaal Handvest, die door 
[alle] lidstaten zijn ondertekend. Met name 
in het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap is het 
ontzeggen van redelijke aanpassingen 
opgenomen in de definitie van 
discriminatie.

(2) Gelijkheid voor de wet en bescherming 
tegen discriminatie is een universeel recht 
dat wordt erkend door de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens, het 
VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, het 
Actieplatform zoals op 15 september 1995 
vastgesteld door de Vierde 
Wereldvrouwenconferentie in Beijing 
alsmede de resolutie van het Europees 
Parlement van 18 mei 2000 over de 
follow-up van het Actieplatform van 
Beijing, het Internationaal Verdrag inzake 
de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie, de Verdragen van de 
Verenigde Naties inzake burgerrechten en 
politieke rechten, respectievelijk inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden 
en het Europees Sociaal Handvest, die door 
[alle] lidstaten zijn ondertekend. Met name 
in het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap is het 
ontzeggen van redelijke aanpassingen 
opgenomen in de definitie van 
discriminatie.

Or. it
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Terugdringing van ongelijkheid en 
discriminatie waar al de betrokken 
groepen het slachtoffer van zijn, vereist 
toepassing van de algemene beginselen 
van non-discriminatie en alle gronden die 
genoemd worden in artikel 13 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, mede met inachtneming 
van de bepalingen ter zake van de 
afzonderlijke communautaire 
beleidsvormen, in de eerste plaats de 
strategie van de Unie inzake 
gehandicapten gebaseerd op het Actieplan 
voor personen met een handicap voor 
2003-2010, en meer specifiek het 
Europees Actieplan 2008-2009, en in de 
tweede plaats de routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-
2010 die het kader biedt voor actie op het 
gebied van gendergelijkheid. 

Or. it

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Lichamelijke en geestelijke 
gezondheid en welzijn zijn essentieel voor 
de levenskwaliteit van mens en 
maatschappij en voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Lissabon-
strategie van de Unie.

Or. it



PA\752932NL.doc 7/17 PE415.287v01-00

NL

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De burgers verwachten een meer 
gemeenschappelijk beleid op 
gezondheidsgebied, ondanks de grote 
verschillen in gezondheidszorg tussen 
lidstaten en binnen een en dezelfde 
lidstaat, en er bestaan terreinen waarop 
de lidstaten afzonderlijk niet doelmatig 
kunnen optreden. In dat licht is een 
sterkere inzet van de Unie nodig, mede in 
verband met een eventueel 
gemeenschappelijk 
volksgezondheidsbeleid dat de belangen 
van de burgers recht doet.

Or. it

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Toegang tot gezondheidszorg is een 
grondrecht dat is neergelegd in artikel 35 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie1, en het bieden van 
gelijke toegang voor iedereen tot een 
hoogwaardige gezondheidszorg is een 
kerntaak van de overheid in de lidstaten.
__________
1 PB C 364 van 18.12.00, blz. 1.

Or. it
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In geval van discriminatie op 
grond van een handicap zijn specifieke 
passende maatregelen geboden. Tal van 
lidstaten kennen reeds wettelijke 
regelingen ter bescherming van 
gehandicapten, maar er bestaan nog grote 
verschillen wat betreft de geboden 
bescherming en de bestreken sectoren. De 
gelijkheid van gehandicapten moet 
nagestreefd worden met behulp van 
positieve actie, en met name door in hun 
behoeften te voorzien en door de middelen 
beschikbaar te stellen die nodig zijn voor 
actieve participatie in de maatschappij. De 
Commissie en de lidstaten moeten in het 
kader van de gezondheidsstrategie van de 
Unie werken aan de formulering van 
richtsnoeren voor een 
gemeenschappelijke definitie van 
"gehandicapte" in die zin dat ook 
personen met een chronische aandoening 
en kankerpatiënten eronder vallen.

Or. it

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De verscheidenheid van de 
Europese samenleving staat centraal bij 
de culturele, politieke en sociale integratie 
van de Unie en hoort geëerbiedigd te 
worden.

Or. it
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Een goede gezondheid is 
essentieel voor het lichamelijk en 
geestelijk welbevinden. Afgezien van de 
biologische verschillen zijn voor de 
volksgezondheid met name factoren van 
belang als sociaaleconomische 
ongelijkheden, het milieu en de toegang 
tot onderwijs, kennis en informatie. De 
rechten van de burgers en hun 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
gezondheid zijn van fundamenteel belang, 
en daaruit vloeit voort dat er gestreefd 
moet worden naar programma's voor 
gezondheidseducatie en dat alle lagen van 
de bevolking gestimuleerd moeten worden 
om gezond te leven. Bij de initiatieven ter 
verkleining van de verschillen tussen 
zorgstelsels hoort ook gerichte 
publieksvoorlichting.

Or. it

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Geweld tegen vrouwen, 
seksuele slavernij en prostitutie behoren 
tot de voornaamste gezondheidsproblemen 
waardoor vrouwen getroffen worden. 
Ofschoon geweld tegen vrouwen een 
bijzonder veel voorkomend 
volksgezondheidsprobleem vormt, komt 
het in de medische opleiding en medische 
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praktijk nauwelijks aan de orde.
Volgens schattingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie wordt ten 
minste een op de vijf vrouwen in de gehele 
wereld ten minste een maal in haar leven 
slachtoffer van lichamelijk of geestelijk 
misbruik. De bestrijding van seksuele 
intimidatie en geweld tegen vrouwen moet 
een prioriteit van het communautaire 
optreden zijn, ook bij het specifieke 
optreden op volksgezondheidsgebied.

Or. it

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij Verordening (EG) nr. 
1922/20061 is een Europees Instituut voor 
gendergelijkheid opgericht dat tot taak 
heeft bij te dragen tot en het versterken 
van gendergelijkheid, waaronder de 
integratie van de genderdimensie in het 
gehele communautaire beleid en het 
daaruit voortvloeiende nationale beleid, 
en tot de bestrijding van discriminatie op 
grond van geslacht, alsmede een grotere 
bewustwording van gendergelijkheid 
onder de burgers van de Unie te 
bewerkstelligen, door technische bijstand 
te verlenen aan de communautaire 
instellingen, met name de Commissie, en 
aan de autoriteiten van de lidstaten.
________
1 PB L 403 van 30.12.06, blz. 9.

Or. it
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling, ongeacht godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, moet de 
Gemeenschap er overeenkomstig artikel 3, 
lid 2, van het EG-Verdrag, naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, 
met name omdat vrouwen vaak het 
slachtoffer zijn van meervoudige 
discriminatie. 

(13) Bij de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling, ongeacht godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, moet de 
Gemeenschap er overeenkomstig artikel 3, 
lid 2, van het EG-Verdrag, naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, 
met name omdat vrouwen vaak het 
slachtoffer zijn van meervoudige 
discriminatie. Daarom moet de 
bescherming zich ook uitstrekken tot het 
verschijnsel meervoudige discriminatie.

Or. it

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het discriminatieverbod mag geen 
afbreuk doen aan de handhaving of 
vaststelling door de lidstaten van 
maatregelen die zijn bedoeld om de 
nadelen die een groep personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
ondervindt, te voorkomen of te 
compenseren. Dergelijke maatregelen 
kunnen organisaties van personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
toestaan wanneer die als hoofddoel hebben 
voor de bijzondere behoeften van deze 

(21) Het discriminatieverbod mag geen 
afbreuk doen aan de handhaving of 
vaststelling door de lidstaten van 
maatregelen die zijn bedoeld om de 
nadelen die een groep personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
ondervindt, te voorkomen of te 
compenseren. De communautaire 
antidiscriminatiewetgeving belet de 
lidstaten niet om specifieke maatregelen te 
nemen om de nadelen van discriminatie 
waartegen bescherming wordt geboden te 
voorkomen of te compenseren. Dergelijke 
maatregelen kunnen organisaties van 
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personen op te komen. personen met een bepaald geloof of een 
bepaalde overtuiging, dan wel een 
bepaalde handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid toestaan wanneer die als 
hoofddoel hebben voor de bijzondere 
behoeften van deze personen op te komen.

Or. it

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Daadwerkelijke toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling vereist 
een passende rechtsbescherming tegen
represailles.

(25) Daadwerkelijke toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling vereist 
een passende rechtsbescherming tegen 
represailles. Een doeltreffende juridische 
bescherming van de rechten van het 
individu dient gepaard te gaan met actieve 
bevordering van non-discriminatie en 
gelijke kansen.

Or. it

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30bis) De lidstaten hebben tot taak alle 
burgers een goede gezondheid te 
waarborgen en om dat doel te bereiken is 
er samenwerking tussen de lidstaten, de 
instellingen van de Unie, lagere 
overheden, internationale organisaties en 
de burgers nodig.

Or. it
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30ter) Voor de gezondheidszorg is nodig 
dat er op alle terreinen en op alle niveaus 
in de lidstaten en de Europese Unie 
alsook op mondiaal niveau doeltreffende 
beleidssteun wordt gegeven. 
Vermindering van de ongelijkheden 
tussen de zorgstelsels van de lidstaten 
moet voor de Commissie een prioritaire 
doelstelling zijn. In verband met de 
nieuwe, veelal grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, zoals 
pandemieën, nieuwe overdraagbare 
aandoeningen en bioterrorisme, alsmede 
de gevolgen van de klimaatverandering en 
de globalisering, vooral voor voedsel en 
migratie, moet het gezondheidsvraagstuk 
benaderd worden als een fundamenteel 
politiek vraagstuk, en wel in de geest van 
het Verdrag van Lissabon en de Lissabon-
strategie, en moet gezondheid op alle 
relevante beleidsterreinen van de Unie in 
de overwegingen worden meegenomen.

Or. it

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31bis) Goede voorlichting over de 
bestaande wetgeving is nodig zodat de 
potentiële slachtoffers van discriminatie 
er ook werkelijk een beroep op kunnen 
doen en werkgevers, dienstverleners en 
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overheid weten wat hun verplichtingen 
zijn. De kennis over de 
antidiscriminatiewetgeving is evenwel nog 
beperkt. De Commissie moet scholing en 
voorlichting over de bestaande wetgeving 
stimuleren en zich daarbij met name tot 
de voornaamste belanghebbenden 
wenden, waaronder instanties die zich met 
de gelijkheidsproblematiek bezighouden, 
rechters, juristen, ngo's en de sociale 
partners.

Or. it

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Gelijke behandeling in de 

gezondheidszorg
1. Onverminderd het 
subsidiariteitsbeginsel en de 
bevoegdheden van de lidstaten ter zake, 
geldt, ter verzekering van de eerbiediging 
van het beginsel van gelijke behandeling 
van personen, het onderstaande:
a) Het accent moet worden gelegd op 
strategieën ter voorkoming van ziekten. 
De preventieve maatregelen, die op 
wetenschappelijke gegevens berusten, 
gaan onder meer uit van de 
genderaspecten en de andere factoren die 
tot ongelijkheid leiden.
b) De lidstaten gebruiken in de zorgsector 
statistieken en gegevens die naar geslacht 
uitgesplitst zijn. 
c) Bij het medisch onderzoek en de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
moet een sterker besef heersen van de 
uiteenlopende lichamelijke kenmerken 
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van vrouwen en mannen en moet meer 
inzicht worden verworven in de 
verschillende werking van 
geneesmiddelen.
d) Bij de beleidsstrategieën op 
gezondheidsgebied moet rekening worden 
gehouden met milieufactoren die van 
bijzondere invloed zijn op de gezondheid 
van kwetsbare groepen als zwangere 
vrouwen, vrouwen die borstvoeding 
geven, kinderen, jongeren en 
gehandicapten, wier gezondheid met 
name door gevaarlijke milieu-invloeden 
aangetast wordt. 
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
rechten van de burgers en hun 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
gezondheid bevorderd en beschermd 
worden, onder meer door de 
totstandkoming van programma's voor 
gezondheidseducatie te bevorderen en alle 
lagen van de bevolking te stimuleren om 
gezond te leven.
3. De Commissie bevordert de 
totstandkoming van specifieke 
scholingsprogramma's voor medisch en 
paramedisch personeel.

Or. it

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie bevordert scholing, 
bijscholing en voorlichting over de 
bestaande wetgeving, met name gericht op 
de voornaamste belanghebbenden.

Or. it
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling 
bevorderen de lidstaten de dialoog met 
belanghebbenden, in het bijzonder met 
niet-gouvernementele organisaties die 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijk een rechtmatig belang hebben bij 
te dragen tot de bestrijding van 
discriminatie op de gronden en de gebieden 
waarop deze richtlijn van toepassing is. 

Met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling 
bevorderen de lidstaten de dialoog met 
belanghebbenden, in het bijzonder met de 
beroepsverenigingen van medisch en 
paramedisch personeel, en met niet-
gouvernementele organisaties die 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijk een rechtmatig belang hebben bij 
te dragen tot de bestrijding van
discriminatie op de gronden en de gebieden 
waarop deze richtlijn van toepassing is. 

De Commissie vergaart, analyseert en 
verspreidt objectieve, vergelijkbare, 
betrouwbare en relevante informatie, 
zoals onderzoeksresultaten en best 
practices.

Or. it

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de vervulling van deze taken werken 
de organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling samen met het 
Europees Netwerk voor gendergelijkheid 
dat door het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid wordt opgericht.

Or. it
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …, en vervolgens om de vijf 
jaar, alle dienstige gegevens om haar in 
staat te stellen een verslag aan het 
Europees Parlement en aan de Raad over 
de toepassing van deze richtlijn op te 
stellen.

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie in 
overleg met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid uiterlijk op …, en 
vervolgens om de vijf jaar, alle dienstige 
gegevens om haar in staat te stellen een 
verslag aan het Europees Parlement en aan 
de Raad over de toepassing van deze 
richtlijn op te stellen.

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners, 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties en het EU-Bureau voor de 
grondrechten. Overeenkomstig het beginsel 
van integratie van het gelijkekansenbeleid 
(gender mainstreaming) worden in dit 
verslag onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van mannen en 
vrouwen geëvalueerd. In het licht van de 
vergaarde informatie bevat het verslag, 
indien nodig, voorstellen voor de 
herziening en actualisering van de richtlijn.

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners, 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties, het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid en het EU-Bureau voor 
de grondrechten. Overeenkomstig het 
beginsel van integratie van het 
gelijkekansenbeleid (gender 
mainstreaming) worden in dit verslag 
onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van mannen en 
vrouwen geëvalueerd, met name wat 
betreft de in artikel 3 genoemde sectoren. 
In het licht van de vergaarde informatie 
bevat het verslag, indien nodig, voorstellen 
voor de herziening en actualisering van de 
richtlijn.

Or. it
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