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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillämpning av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung
(2007/2094(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2007), och av följande skäl:

Genomförande av direktivet om lika behandling oavsett ras eller etniskt ursprung
A. Diskriminering är fortfarande ett allvarligt problem i medlemsstaterna, vilket bekräftas i 

årsrapporten från Europeiskt centrum för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet 2006.

B. En nyligen gjord Eurobarometerundersökning1 visar att 64 procent av medborgarna i 
25 undersökta medlemsstater anser att diskriminering på grund av etniskt ursprung 
fortfarande är allmänt förekommande.

C. Antagandet av direktiv 2000/43/EG kan ses som ett stort steg mot att förbättra skyddet av 
personer som utsatts för diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung och mot att 
ge dem bättre möjligheter att få gottgörelse. 

Bevisbörda
D. Bestämmelserna om bevisbördan är en mycket viktig aspekt av direktivet eftersom de 

bidrar till att det skydd som ges i direktivet kan verkställas på effektivt sätt.

E. Rättspraxis när det gäller bevisbördan visar att det fortfarande finns avsevärda skillnader 
mellan medlemsstaterna när det gäller vad som godtas som prima facie-bevis från 
målsägarna.

F. Det vore lättare att effektivt genomföra principen om likabehandling om bestämmelserna 
om bevisbördan i civilmål och förvaltningsmål utvidgades till att omfatta rättsregler mot 
repressalier.

Organ för likabehandling
G. Nästan alla medlemsstater har numera organ för likabehandling eller har lagt ut 

likabehandlingsuppdraget på befintliga organ.

H. Organen för likabehandling bör ha tillräckliga resurser både när det gäller personal och 
finansiering. 

I. Organen för likabehandling bör kunna verka självständigt från staten och bör ses som 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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självständiga organ, dvs. inte som en del av staten.

J. Det är oroande att organen för likabehandling har fått in oerhört få klagomål i en del 
medlemsstater, särskilt i länder där man hade förväntat sig fler klagomål.

K. Det är viktigt att utbilda offentliga tjänstemän om direktivets mål eftersom de ansvarar 
för att genomföra direktivet.

Tillämpningsområde
L. Det är inte alltid möjligt att skilja på diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung 

och diskriminering på grund av religion, åsikt eller nationalitet.

Informationsspridning och informationskampanjer
M. Den färska Eurobarometerundersökningen bekräftar att medvetenheten om att det finns 

lagstiftning mot diskriminering i EU är ganska låg. Endast i genomsnitt var tredje 
EU-medborgare säger sig känna till sina rättigheter om de skulle bli utsatta för 
diskriminering eller trakasserier.

N. En del medlemsstater har tagit en lång rad initiativ för att öka medvetenheten och 
kunskapen (webbplatser, kampanjer, tv-reklam, tidningsannonser). 

O. En del medlemsstater har tagit viktiga initiativ, dvs. fört in i den nationella lagstiftningen 
att arbetsgivare är skyldiga att upplysa sina anställda om diskrimineringslagarna.

P. En del specialiserade organ i medlemsstaterna har upprättat hjälptelefoner dit personer 
som utsatts för diskriminering kan vända sig för att få information och stöd. 

Q. Det finns även ett antal medlemsstater som har genomfört ganska begränsade åtgärder för 
att öka medvetenheten och kunskapen och i vissa länder finns det inte några rapporter om 
några informationskampanjer alls.

R. Både EU:s institutioner och medlemsstaterna bör göra omfattande insatser för att 
informera medborgarna om sina rättigheter, särskilt mot bakgrund av att det är 
Europeiska året för lika möjligheter.

Insamling av uppgifter
S. Insamling av uppgifter kan vara användbart för att bevisa diskriminering, informera om 

politiken och ta fram strategier för positiv särbehandling men ger samtidigt upphov till 
många etiska och rättsliga frågor.

Rättslig prövning
T. Alternativa tvistlösningsförfaranden bör inte åsidosätta möjligheten att få en rättslig 

prövning.

1. Europaparlamentet upprepar vikten av direktiv 2000/43/EG om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung.
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2. Europaparlamentet påminner om att direktiv 2000/43/EG är en miniminorm och därför 
bör fungera som en grund på vilken en heltäckande politik mot diskriminering bör 
byggas.

3. Europaparlamentet betonar att direktivet omfattar mer än möjligheten att ta anställning, 
driva eget företag och förvärvsarbeta. Den gäller även områden såsom utbildning, socialt 
skydd och social trygghet, sociala förmåner och tillgång till och tillhandahållande av 
varor och tjänster. Detta för att skydda utvecklingen av demokratiska och toleranta 
samhällen som är öppna för alla, oavsett ras eller etniskt ursprung.

4. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de flesta medlemsstaterna har 
vidtagit åtgärder för att genomföra direktivet men är besviket över att endast ett fåtal har 
införlivat alla dess bestämmelser fullt ut.

5. Europaparlamentet påpekar att särskilt genomförandet av bestämmelserna om direktivets 
tillämpningsområde och bevisbördan lämnar mycket annat att önska.

6. Europaparlamentet är oroat över att medlemsstaterna har undantagit fler 
verksamhetsområden från direktivets tillämpningsområde än som är önskvärt eller 
försvarbart.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att noggrant kontrollera att 
direktivet genomförs på rätt sätt och att utan dröjsmål inleda överträdelseförfaranden när 
detta behövs.

8. Europaparlamentet påminner kommissionen om att parlamentet vill ha en förteckning 
över de undantag som införts i medlemsstaternas lagstiftning för att få till stånd en 
offentlig debatt om dessa undantag.

9. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna bör genomföra oberoende 
granskningar av vilka effekter de nationella tidsfristerna har och av hur effektivt skyddet 
mot repressalier är. 

10. Europaparlamentet är oroat över att medvetenheten om diskrimineringslagarna är låg hos 
medborgarna i medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet betonar att lagar endast är verkningsfulla när medborgarna känner till 
sina rättigheter och när det är lätt att få sin sak prövad i domstol, eftersom 
skyddssystemet i direktivet är beroende av att medborgarna tar initiativet.

12. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna enligt artikel 10 i direktivet är 
skyldiga att på alla lämpliga sätt sprida information till allmänheten om de tillämpliga 
bestämmelserna i direktivet.

13. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att tjänstemännen utbildas om 
direktivets målsättningar och bestämmelser, eftersom de ansvarar för att genomföra 
direktivet i samhället i stort och för att undanröja all risk för institutionell rasism inom 
statliga organ. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i sådan 
utbildning.
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14. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna ger sina organ för likabehandling 
tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna utföra sina viktiga uppgifter på ett 
verkningsfullt sätt.

15. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen noggrant kontrollerar 
likabehandlingsorganens självständighet. För detta ändamål kan kommissionen som 
referens använda Principles relating to the Status of National Institutions
(”Parisprinciperna”) som antogs av FN:s generalförsamling den 20 december 1993 i 
resolution 48/134 och som innehåller principer om lämplig finansiering av sådana organ1.

16. Europaparlamentet påminner kommissionen om parlamentets ståndpunkt att 
medlemsstaterna måste se till att självständiga organ har tillräckliga ekonomiska resurser 
till sitt förfogande för att åtminstone kunna garantera att klagomål handläggs utan 
kostnad för dem som inte själva kan stå för kostnaden och uppmanar kommissionen att 
tillsammans med medlemsstaterna diskutera hur detta mål skall uppnås.

17. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna använder andra medlemsstaters 
bästa metoder, såsom att låta organ för likabehandling delta som amicus curiae i rättsliga 
förfaranden. 

18. Europaparlamentet rekommenderar att uppgifter om klagomål och resultatet av 
rättegångar, specialiserade organ, andra organ eller domstolar bör kategoriseras efter typ 
av diskriminering. Detta skulle förbättra bedömningen av hur effektivt lagstiftningen har 
genomförts, särskilt i länder där specialiserade organ och/eller domstolar hanterar alla 
typer av diskriminering. 

19. Europaparlamentet betonar att personer som utsatts för diskriminering bör få hjälp i 
rättsliga förfaranden och påminner om att lagstadgade och icke-lagstadgade 
organisationer kan vara till stor hjälp för de drabbade i detta avseende.

20. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna ser till att sådana lagstadgade 
och icke-lagstadgade organisationer har tillräckligt med resurser.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant studera de olika rättsliga 
frågorna och parametrarna när det gäller frågan om insamling av uppgifter och att lägga 
fram förslag för att förbättra registreringen av diskrimineringsfall.

22. Europaparlamentet upprepar att det är politiskt, socialt och rättsligt önskvärt att sluta 
rangordna skyddet mot olika typer av diskriminering och välkomnar därför 
kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag om att utvidga direktivets 
tillämpningsområde till att även omfatta alla andra typer av diskriminering.

*

* *

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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