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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv
(2012/2324(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2, og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 19,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 21,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv1,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om ikke-forskelsbehandling og lige 
muligheder for alle - en rammestrategi (COM(2005)0224),

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(COM(2008)0225),

– der henviser til FN's konvention om handicappedes rettigheder,

– der henviser til forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering,

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om fremskridt på områderne ligebehandling 
og ikke-diskriminering i EU (gennemførelse af direktiv 2000/43/EF og direktiv 
2000/78/EF)3,

– der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2008 om kontrollen med gennemførelsen af 
fællesskabsretten - Kommissionens 24. årsrapport4,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer 
med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-20205,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

                                               
1 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
2 EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0212.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0494.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.
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Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles 
strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A7-0000/2013),

A. der henviser til, at det er vigtigt, at politiske erklæringer og forpligtelser vedrørende 
bekæmpelse af forskelsbehandling er understøttet af en gradvis udvikling og løbende 
gennemførelse af politikker og lovgivning; 

B. der henviser til, at ikke-forskelsbehandling og fremme af menneskerettighederne bør være 
en prioritet for Den Europæiske Union som fastsat i artikel 2, 3 og 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union samt artikel 8, 10, 19, 45.151, 153 og 156 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde1 og under hensyntagen til mulighederne for at 
bekæmpe diskrimination i bredere forstand i overensstemmelse med artikel 21 og 23 i 
chartret; 

C. der henviser til, at der er gået mere end 12 år siden vedtagelsen af Rådets direktiv 
2000/78/EF, men at der stadig er mange hindringer, der skal overvindes for at sikre lighed 
for loven i overensstemmelse med artikel 20 i chartret om grundlæggende rettigheder i 
Den Europæiske Union;

D. der henviser til, at beskæftigelse er den vigtigste forudsætning for social integration og en 
selvstændig tilværelse, og at arbejdsløshedsniveauet blandt mange grupper, navnlig unge, 
handicappede og ældre mennesker, som artikel 25 og 26 i chartret om grundlæggende 
rettigheder særligt er målrettet mod, er alt for højt;

E. der henviser til, at beskæftigelse ofte har vist sig at være det mest kritiske aspekt for alle 
dem, der er i risiko for forskelsbehandling på baggrund af de årsager, der er forbudt ved 
Rådets direktiv 2000/78/EF;

F. der henviser til, at arbejdsløshedsniveauet blandt mange grupper, især unge, herunder 
handicappede, og ældre stiger i uacceptabel hast på grund af den finansielle og strukturelle 
krise i Europa, og at dette truer social fred og solidaritet i mange lande;

G. der henviser til, at EU-retten ikke dækker forskelsbehandling effektivt på de fleste af 
Unionens kompetenceområder for så vidt angår forskellige årsager til forskelsbehandling 
og de forskellige situationer, de berørte mennesker befinder sig i;

H. der henviser til, at Kommissionens evaluering af Den Europæiske Unions Domstols 
retspraksis vedrørende Rådets direktiv 2000/78/EF2 påpeger, at der kan konstateres en 

                                               
1 EUT C 326 af 2.10.2012.
2 "The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union on Directives 
2000/43/EC and 2000/78/EC", Europa-Kommissionen, november 2012.
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manglende konsekvens i gennemførelsen af den eksisterende lovgivning på 
medlemsstatsniveau, herunder i de nationale domstoles forskellige fortolkninger; 

I. der henviser til, at andre anerkendte undersøgelser og publikationer viser, at direktivet 
ganske vist dybest set dækker fire årsager til forskelsbehandling (religion eller tro, 
handicap, alder og seksuel orientering), men at der hidtil hovedsageligt er blevet henvist 
til det i tilfælde af aldersrelateret forskelsbehandling;

1. konstaterer, at der i øjeblikket ikke er dybdegående analyser og solide, nye data 
tilgængelige, men at de seneste undersøgelser om opfattelsen af forskelsbehandling i Den 
Europæiske Union bekræfter, at diskrimination på beskæftigelsesområdet anses for at
være mere udbredt end inden for andre af livets områder;

2. minder om, at Den Europæiske Unions Domstol løbende har taget hensyn til, at den 
kulturelle og forfatningsmæssige arv skal respekteres på grundlag af de veletablerede 
menneskerettigheder vedrørende ligestilling og ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med artikel 52 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, og at chartret, navnlig artikel 15, har skabt et nyt momentum i form af 
menneskerettigheder, der har været gældende i Den Europæiske Union siden 2009;

3.  gentager, at menneskerettighederne tjener i alles interesse, og er garanter ikke blot for 
fred, harmoni og retfærdighed i samfundet, men også for et meget stærkere og fleksibelt 
EU i fremtiden med højere beskæftigelse samt en mere bæredygtig befolkningsændring og 
et mere bæredygtigt forbrugsmønster;

4. understreger, at det generelle princip om ligebehandling, jf. direktiv 2000/78/EF, som 
stammer fra den veletablerede menneskeret til ligestilling og ikke-forskelsbehandling, er 
centralt for Domstolens retspraksis og skal fortolkes i lyset i charteret om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 15 og 21, som Domstolen selv har bekræftet i sin dom i sag C-
297/10 (Hennings);

5. fremhæver, at direktivets detaljerede anvendelsesområde ikke defineres ud over 
beskæftigelses- og uddannelsesområdet i almindelighed, og at det samtidig bærer titlen 
generelle rammer samt at det – som Domstolen har fastslået i sin dom i sag C- 411/05 
(Palacios de la Villa) – har en langt bredere fortolkning i kraft af dets unikke 
bestemmelser;

6. understreger, at en snæver fortolkning af direktivet – som Domstolen påpeger i sin dom i 
sag C-303/06 (Coleman) – ikke er acceptabel, og at direktivet har et langt bredere formål 
end at opstille minimumsstandarder, da det sigter mod at bekæmpe diskrimination og 
fremme lige muligheder i alle situationer, der vedrører for beskæftigelse og uddannelse i 
almindelighed, således at enhver undtagelse bør betragtes som unik, som forklaret af 
Domstolen i sine domme i sagerne C-341/09 (Petersen) og C-447/09 (Prigge); 

7. minder om, at betragtningerne ifølge Domstolen har særlig betydning for fortolkningen af 
direktivet, og at Domstolen også har påpeget vigtigheden af mangfoldighed på 
arbejdspladser som et mål og en integreret tilgang, der til dels er baseret på dens 
retspraksis vedrørende ligestilling, som forklaret i dens dom i de forenede sager C-159/10 
(Fuchs) og C-160/10 (Köhler); 
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8. gentager, at Domstolen ligeledes har bekræftet i sin dom i sag C-132/11 (Tyrolean 
Airways), at en forskellig behandling skal være tydeligt, korrekt og objektivt begrundet i 
hensynet til faktorer, der skelner mellem forskellige kategorier af personer, og at den 
samme behandling ikke kan anvendes i forskellige sager, eller på personer, hvis situation 
ikke kan sammenlignes, da dette ville skabe yderligere forskelsbehandling eller indirekte 
forskelsbehandling;

9. opfordrer medlemsstaterne til generelt at sikre, at direktiv 2000/78/EF, når det er 
fuldstændig gennemført, håndhæves fuldt ud;

10. opfordrer indtrængende til, at sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i henhold til gennemførelsen af direktiv 2000/78/EF, skal være effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende i overensstemmelse med Domstolens domme i sagerne, 
C-246/09 (Bulicke) C-303/06 (Coleman) og C-415/10 (Meister); 

11. opfordrer Kommissionen til gennem traktatbrudsprocedurer og procedurer for manglende 
overholdelse at sikre, at medlemsstaterne overholder deres retlige forpligtelser til fuldt ud 
at gennemføre direktiv 2000/78/EF; mener, at det kompetente udvalg bør spille en rolle i 
den løbende overvågning af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til direktivet i 
overensstemmelse med sin beslutning af 21. oktober 2008 om Kommissionens 24. 
årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008/2046 (INI));

12.  mener, at den manglende definition på handicap i direktiv 2000/78/EF kan ses som et 
smuthul; minder dog om, at Domstolen har udviklet en definition baseret på WHO's ICF-
standard1 i sin dom i sag C-13 / 05 (Chacón Navas), som præciserer, at handicap er en 
begrænsning, som hindrer fuld og effektiv deltagelse i arbejdslivet, uanset om den 
pågældende handicappede har en helbredelig eller uhelbredelig sygdom;

13. anbefaler, at medlemsstaterne og Kommissionen støtter uafhængige anmeldelser af 
effektiviteten af beskyttelsen af ofre for forskelsbehandling udover de officielle 5-årlige 
anmeldelser på basis af artikel 19 i direktivet; foreslår, ud over at fremme 
ligestillingsorganerne yderligere, at iværksætte et pilotprojekt, hvorigennem der kan ydes 
støtte til lovpligtige og ikke-lovpligtige organisationer, der hjælper ofre for 
forskelsbehandling;

14. glæder sig over Kommissionens forslag om en generel forhåndsbetingelsesklausul om 
gennemførelsen af Unionens antidiskriminationslovgivning i udkastet til den generelle 
forordning om fondene; 

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til nøje, men hurtigt at genoverveje deres 
holdning i de fastlåste forhandlinger om et generelt direktiv om bekæmpelse af 
forskelsbehandling i Rådet som nævnt i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 om 
mobilitet og integrering af personer med handicap og den europæiske handicapstrategi 
2010-2020 (2010/2272 (INI));

16. henstiller til Europa-Kommissionen at genoverveje at have en generel, men ikke juridisk 

                                               
1 International klassifikation af funktionsevne og funktionsnedsættelse  (Verdenssundhedsorganisationen, De 
Forenede Nationer), 2001.
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almengyldig drøftelse og foranstaltning, der anvendes i forskellige sager for forskellige 
mennesker med henblik på at sikre lige rettigheder, der afspejler mangfoldighed, i stedet 
for at håndhæve de samme rettigheder, uanset de forskelle, der kan være mellem 
mennesker på grund af deres egentlige egenskaber som følge af deres natur, (manglende) 
evner, færdigheder og kvalifikationer;

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

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser for 
ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv blev vedtaget for over 12 år siden; 

Dette var kun et par uger før Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
blev proklameret. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden, blev charteret, som nu har bindende 
kraft, i sidste ende et referencepunkt for anvendelse af grundlæggende rettigheder og 
menneskerettigheder i Den Europæiske Union. 

Sideløbende har Den Europæiske Unions Domstol udviklet og etableret sine egne 
fortolkninger vedrørende ligestillingsrelaterede regler i EU-traktaterne siden 1974 på området 
beskæftigelse og i særdeleshed kvinders lige adgang til dette. Domstolen uddybede yderligere 
standarder og værktøjer til at anvende og fortolke begrebet ligebehandling, og har haft et 
stigende antal sager med fokus på Rådets direktiv 2000/78/EF. Disse fortolkninger viser også, 
at der ikke findes noget universelt argument, der altid kan anvendes, men at der er tale om 
omhyggeligt og individuelt udformede strategier, der bygger på forskellige omstændigheder, 
for enhver form for forskelsbehandlingsrelaterede sager i overensstemmelse med Domstolens 
syn på direktivets anvendelse. 

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden har princippet om ligebehandling fået større vægt. 
Artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår nu følgende: "Ved 
udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber Unionen at 
bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering",

Alligevel vedtog Europa-Parlamentet sin udtalelse om Rådets direktiv om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering1 efter høringsproceduren den 2. april 2009. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden 
den 1. december 2009 er forslaget nu omfattet af artikel 19 i TEUF. Ifølge Det Europæiske 
Råds svar på en skriftlig forespørgsel fra et medlem af Europa-Parlamentet2 agter 
formandskabet at fremlægge en statusrapport for Rådet den 20. juni 2013. Som Rådet 
tilføjede, er det ikke i stand til at forudse varigheden eller resultatet af de igangværende 
forhandlinger om udkastet til direktiv, som skal godkendes af Rådet med enstemmighed for at 
blive vedtaget.

                                               
1 PE 418.014v03-00.
2 E-000378-13.


