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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om anvendelsen af direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet 
om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse
(2007/2094(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0000/2007),

Gennemførelsen af direktivet om ligebehandling af alle uanset race 
A. der henviser til, at den årlige beretning fra 2006 fra Det Europæiske Observationscenter 

for Racisme og Fremmedhad bekræfter, at forskelsbehandling stadig er et alvorligt 
problem i medlemsstaterne,

B. der henviser til, at en undersøgelse foretaget for nylig af Eurobarometer1 viser, at 64 % af 
borgerne i de 25 medlemsstater, der var omfattet af undersøgelsen, mener, at 
forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse stadig er udbredt, 

C. der henviser til, at vedtagelsen af direktiv 2000/43/EF kan betragtes som et stort skridt i 
retning af at få højnet beskyttelsesniveauet for ofre for forskelsbehandling på grund af 
race eller etnisk oprindelse og i retning af at give dem bedre muligheder for at indgive 
klager, 

Bevisbyrde
D. der henviser til, at bestemmelsen om bevisbyrde er et af direktivets nøglepunkter, fordi det 

bidrager til en reel håndhævelse af den beskyttelse, det yder,

E. der henviser til, at retspraksis om bevisbyrde viser, at der stadig er betragtelige forskelle 
mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvad der godtages som prima facie-beviser fra 
klageren,

F. der henviser til, at den effektive gennemførelse af ligestillingsprincippet ville blive 
hjulpet, hvis reglerne om bevisbyrde i civil- og forvaltningsretlige sager blev udvidet til at 
omfatte retsbeskyttelse mod repressalier,

Organer for ligebehandling
G. der henviser til, at næsten alle medlemsstater nu har organer for ligebehandling eller har 

tildelt allerede eksisterende organer disse funktioner,

H. der henviser til, at ligebehandlingsorganer bør have tilstrækkelige ressourcer, både hvad 
personale og økonomiske midler angår, 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. der henviser til, at ligebehandlingsorganer bør være i stand til at fungere uafhængigt af 
regeringen, og de skal betragtes som fungerende uafhængigt, dvs. at de ikke er en del af 
regeringen,

J. der henviser til, at det særdeles lave antal klager, der er modtaget af ligestillingsorganer i 
en række medlemsstater, er kilde til bekymring, navnlig i lande, hvor det kunne forventes, 
at der ville være flere klager,

K. der henviser til, at det er af yderste vigtighed, at offentlige embedsmænd efteruddannes i 
direktivets målsætninger, eftersom de har en stor del af ansvaret for dets gennemførelse,

Anvendelsesområde
L. der henviser til, at det ikke altid er muligt at skelne mellem forskelsbehandling på grund af 

race eller etnisk oprindelse og forskelsbehandling på grund af religion, anskuelse eller 
nationalitet,

Formidling af information og bevidstgørelse
M. der henviser til, at den omtalte undersøgelse fra Eurobarometer bekræfter, at viden om 

eksistensen af lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling i EU er temmelig lav, og 
at kun en tredjedel af EU's borgere mener at kende til deres rettigheder, hvis de skulle 
blive ofre for forskelsbehandling eller chikane,

N. der henviser til, at nogle medlemsstater imidlertid iværksatte en lang række informations-
og bevidstgørelsesinitiativer (hjemmesider, kampagner, reklameindslag på tv og 
dagbladsreklamer), 

O. der henviser til, at nogle medlemsstater iværksatte vigtige initiativer, dvs. at de i deres 
nationale lovgivning indarbejdede et krav til arbejdsgiverne om at informere deres ansatte 
om lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling,

P. der henviser til, at nogle specialiserede organer i medlemsstaterne har etableret hotlines, 
der informerer og yder støtte til ofre for forskelsbehandling, 

Q. der henviser til, at der også er en række medlemsstater, der gennemførte temmelig 
begrænsede informations- og bevidstgørelsesaktiviteter, og i nogle stater var der ikke 
oplysninger om nogen bevidstgørelseskampagner,

R. der henviser til, at især i forbindelse med det europæiske år for lige muligheder for alle 
bør både EU's institutioner og medlemsstaterne gøre en stor indsats med henblik på at 
informere borgerne om deres rettigheder,

Dataindsamling
S. der henviser til, at indsamling af data kan være nyttig til at bevise forskelsbehandling, til 

at informere politikere og til at udvikle positive handlingsstrategier, men det rejser 
samtidig forskellige etiske og juridiske spørgsmål,

Adgang til klage og domstolsprøvelse 
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T. der henviser til, at alternative procedurer for bilæggelse af tvister ikke bør forhindre 
adgang til domstolene,

1. understreger vigtigheden af direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse;

2. minder om, at direktiv 2000/43/EF angiver minimumsnormer og derfor bør anvendes som 
grundlag for en omfattende politik vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling; 

3. understreger, at direktivet går videre end adgang til lønnet beskæftigelse, udøvelse af 
selvstændig erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig beskæftigelse, men også gælder 
områder såsom uddannelse, social beskyttelse, social sikring, sociale ydelser og adgang 
til og levering af varer og tjenesteydelser med henblik på sikring af udviklingen af 
demokratiske og tolerante samfund, hvori alle kan deltage uanset race eller etnisk 
oprindelse;

4. bemærker med tilfredshed, at de fleste medlemsstater har taget skridt til gennemførelse af 
direktivet, men konstaterer med skuffelse, at kun få af dem har gennemført alle dets 
bestemmelser fuldt ud;

5. understreger, at især gennemførelsen af bestemmelserne om direktivets 
anvendelsesområde og om bevisbyrde lader meget tilbage at ønske;

6. udtrykker sin bekymring over, at nogle medlemsstater har undtaget flere indsatsområder 
fra direktivets anvendelsesområde, end det er ønskeligt eller forsvarligt;

7. opfordrer Kommissionen til at forsætte med nøje kontrol af, at direktivet gennemføres 
korrekt, og til om nødvendigt straks at indlede overtrædelsesprocedurer;

8. minder Kommissionen om, at Parlamentet ønsker at modtage et dokument med en liste 
over de undtagelser, der er indført i medlemsstaternes lovgivning, således at der kan 
skabes en offentlig debat om sådanne undtagelser; 

9. erindrer om, at medlemsstaterne bør foretage uafhængige undersøgelser af virkningen af 
nationale tidsfrister og effektiviteten af beskyttelse mod repressalier; 

10. er bekymret over det ringe kendskab blandt EU's borgere til lovgivning om bekæmpelse 
af forskelsbehandling;

11. understreger, at love kun er effektive, hvis borgerne er bevidste om deres rettigheder og 
har let adgang til domstolene, eftersom det system til beskyttelse, direktivet omhandler, er 
afhængigt af, at borgerne tager initiativet;

12. erindrer om, at direktivets artikel 10 pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at 
udbrede oplysninger om de relevante bestemmelser i direktivet til offentligheden ved 
hjælp af alle passende midler; 

13. er af den klare opfattelse, at det er yderst vigtigt, at embedsmænd i betragtning af deres 
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ansvar for gennemførelsen af direktivet i samfundet bliver efteruddannet i direktivets 
målsætninger og bestemmelser med henblik på at fjerne alle risici for institutionel 
racisme inden for selve regeringsorganerne; opfordrer alle medlemsstater til at investere i 
en sådan efteruddannelse;

14. anbefaler, at medlemsstaterne giver deres ligebehandlingsorganer tilstrækkelige midler og 
beføjelser, således at de kan udøve deres vigtige funktion ordentligt;

15. anbefaler, at Kommissionen nøje kontrollerer, at ligebehandlingsorganer fungerer 
uafhængigt, i hvilket øjemed de kan anvende principperne vedrørende den status, der 
gælder for nationale institutioner (Paris-principperne) som vedtaget ved FN's 
Generalforsamlings resolution 48/134 af 20. december 1993, der omfatter principper for 
tilstrækkelig finansiering af sådanne organer1;

16. minder Kommissionen om Parlamentets holdning om, at medlemsstaterne skal sikre, at 
uafhængige organer har tilstrækkelige finansielle midler til rådighed, så de som minimum 
kan garantere gratis behandling af klager i tilfælde af, at klageren ikke selv kan bidrage 
økonomisk, og opfordrer Kommissionen til at drøfte med medlemsstaterne, hvordan dette 
mål kan nås;

17. anbefaler, at medlemsstaterne anvender andre medlemsstaters bedste praksis som for 
eksempel at tillade, at ligebehandlingsorganer kan deltage som amicus curiae i retssager; 

18. anbefaler, at klagedata og resultatet af relevante procedurer fra domstole, specialiserede 
organer, andre organer eller domstole bør adskilles alt efter de forskellige former for 
forskelsbehandling, hvilket vil forbedre vurderingen af effektiviteten af gennemførelsen 
af lovgivningen, navnlig i lande, hvor specialiserede organer og/eller domstole tager sig 
af alle former for forskelsbehandling; 

19. understreger, at ofre for forskelsbehandling bør hjælpes i forbindelse med retssager, og 
minder om, at organisationer med og uden vedtægter kan være ofre til reel hjælp i en 
sådan sammenhæng;

20. anbefaler, at medlemsstaterne sikrer, at der ydes tilstrækkelige midler til organisationer 
med og uden vedtægter;

21. beder Kommissionen om nøje at undersøge de forskellige juridiske problemstillinger og 
parametre i forbindelse med dataindsamling og om at fremlægge forslag til forbedring af 
registrering af sager om forskelsbehandling;

22. gentager endnu en gang, at det er politisk, socialt og juridisk ønskværdigt at få sat en 
stopper for den hierarkiske beskyttelse af forskellige former for forskelsbehandling, og 
glæder sig i den forbindelse over Kommissionens intention om at fremlægge et forslag 
om udvidelse af direktivets anvendelsesområde til alle andre former for diskrimination;

*

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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* *

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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