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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om 
inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet
(2012/2324(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 2, och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 19,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 21,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling1,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung2,

–med beaktande av kommissionens meddelande om icke-diskriminering och lika möjligheter 
för alla – en ramstrategi (COM(2005)0224),

– med beaktande av kommissionens meddelande om genomförandet av direktiv 2000/78/EG 
av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
(COM(2008)0225),

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

– med beaktande av förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning ,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2008 om framsteg som gjorts i EU när det 
gäller lika möjligheter och icke-diskriminering (införlivande av direktiven 2000/43/EG 
och 2000/78/EG)3,

– med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2008 om kontroll av 
gemenskapsrättens tillämpning – kommissionens tjugofjärde årsrapport4,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av 
personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–20205,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 

                                               
1 EUT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EUT L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 Antagna texter, P6_TA(2008)0212.
4 Antagna texter, P6_TA(2008)0494.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0453.



PE510.687v01-00 4/8 PR\935512SV.doc

SV

gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Det är viktigt att politiska uttalanden och åtaganden om bekämpning av diskriminering 
åtföljs av en successiv utveckling och ett kontinuerligt genomförande av politik och 
lagstiftning på detta område.

B. EU ska prioritera icke-diskriminering och främjandet av mänskliga rättigheter enligt 
artiklarna 2, 3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen samt artiklarna 8, 10, 19, 45, 151, 
153 och 156 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt1. I artiklarna 21 och 23 i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna ökas utrymmet för bekämpning av 
diskriminering. 

C. Även om mer än 12 år har gått sedan rådets direktiv 2000/78/EG antogs måste många 
hinder fortfarande övervinnas för att säkerställa likhet inför lagen i enlighet med artikel 20 
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

D. Arbete är den viktigaste förutsättningen för social inkludering och ett självständigt liv och 
arbetslösheten bland många grupper är alldeles för hög, särskilt bland ungdomar, 
funktionshindrade och äldre, som omtalas särskilt i artiklarna 25 och 26 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

E. Samtidigt visar det sig ofta att arbete är den mest kritiska aspekten för alla som löper risk 
att diskrimineras på de otillåtna grunder som anges i rådets direktiv 2000/78/EG.

F. På grund av den finansiella och strukturella krisen i EU ökar arbetslösheten oacceptabelt 
snabbt bland många grupper, särskilt ungdomar, inklusive de med funktionshinder, och 
äldre, vilket hotar samhällsfreden och solidariteten i många länder.

G. Unionslagstiftningen täcker inte diskriminering på ett effektivt sätt inom de flesta av 
unionens behörighetsområden när det gäller de olika diskrimineringsgrunderna och de 
olika situationerna för berörda personer.

H. Kommissionen konstaterar i sin utvärdering av EU-domstolens rättspraxis avseende rådets 
direktiv 2000/78/EG att det råder bristande enhetlighet i genomförandet av gällande 
lagstiftning i medlemsstaterna, och även att de nationella domstolarna gör olika 
tolkningar.

I. Andra välrenommerade undersökningar och publikationer visar att trots att direktivet i 
verkligheten täcker fyra diskrimineringsgrunder (religion eller övertygelse, 
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funktionshinder, ålder och sexuell läggning) har direktivet hittills huvudsakligen åberopats 
i frågor som berör åldersrelaterad diskriminering.

1. Europaparlamentet konstaterar att det för närvarande inte finns några djupgående analyser 
och tillförlitliga färska uppgifter, men att de senaste undersökningarna om känslan av 
diskriminering i Europeiska unionen bekräftar att diskrimineringen på 
sysselsättningsområdet anses vara mer utbredd än inom andra områden i livet1.

2. Europaparlamentet påminner om att EU-domstolen kontinuerligt har beaktat att kulturarv 
och konstitutionellt arv ska respekteras utifrån de väletablerade mänskliga rättigheterna 
om likabehandling och icke-diskriminering i enlighet med artikel 52 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och att stadgan, särskilt artikel 15, har 
skapat ny slagkraft åt mänskliga rättigheter i Europeiska unionen sedan 2009.

3. Europaparlamentet hävdar att mänskliga rättigheter tjänar allas intressen och är en garanti 
inte bara för fred, harmoni och rättvisa i samhället, utan också för ett mycket starkare och 
flexiblare EU i framtiden, med högre sysselsättning och hållbarare 
befolkningsförändringar och konsumtionsmönster.

4. Europaparlamentet betonar att den allmänna principen om likabehandling i direktiv 
2000/78/EG, som härrör från den väletablerade mänskliga rättigheten jämlikhet och icke-
diskriminering är avgörande för EU-domstolens rättspraxis och bör tolkas mot bakgrund 
av stadgan om de grundläggande rättigheterna och särskilt artiklarna 15 och 21, såsom 
domstolen själv bekräftar i sin dom i mål C-297/10 (Hennings).

5. Europaparlamentet framhåller att direktivet inte fastställer sitt detaljerade 
tillämpningsområde utöver sysselsättnings- och utbildningsområdet generellt och 
samtidigt har titeln allmän ram och, som EU-domstolen har fastställt i sin dom i 
mål C-411/05 (Palacios de la Villa), har en mycket vidare tolkning med hänsyn till dess 
unika bestämmelser.

6. Europaparlamentet betonar att, som EU-domstolen påpekar i sin dom i mål C-303/06 
(Coleman), en snäv tolkning av direktivet inte är acceptabelt och att direktivet har en 
mycket vidare räckvidd än att fastställa minimistandarder, eftersom det syftar till att 
bekämpa diskriminering och främja lika möjligheter i alla situationer som är relevanta för 
sysselsättning och utbildning generellt, så att alla undantag ska anses unika, som 
domstolen förklarar i sina domar i målen C-341/09 (Petersen) och C-447/09 (Prigge). 

7. Europaparlamentet påminner om att EU-domstolen anser att skälen har särskild betydelse 
för tolkningen av direktivet och att domstolen också påpekat vikten av att man har 
mångfald på arbetsplatserna som ett mål och tillämpar ett integrerat tillvägagångssätt som 
delvis bygger på dess rättspraxis för jämställdhet, som förklaras i domen i de förenade 
målen C-159/10 (Fuchs) och C-160/10 (Köhler). 

8. Europaparlamentet påminner om att EU-domstolen också har bekräftat i sin dom i 
mål C-132/11 (Tyrolean Airways) att särbehandling måste motiveras tydligt, sakligt och 
objektivt på grund av faktorer som gör åtskillnad mellan olika kategorier av personer och 

                                               
1 Särskild Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, november 2012.
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att samma behandling inte kan tillämpas i olika fall och för personer vars situationer inte
kan jämföras, eftersom detta skulle skapa ytterligare diskriminering eller indirekt 
diskriminering.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna generellt att se till att direktiv 2000/78/EG 
tillämpas fullt ut, efter det att det införlivats fullständigt.

10. Europaparlamentet kräver att sanktioner som tillämpas på överträdelser av nationella 
bestämmelser som antagits efter införlivandet av direktiv 2000/78/EG ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande, i enlighet med EU-domstolens domar i 
målen C-246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) och C-415/10 (Meister). 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom överträdelseförfaranden och 
förfaranden vid bristande efterlevnad säkerställa att medlemsstaterna respekterar sina 
lagstadgade skyldigheter att fullt ut införliva direktiv 2000/78/EG. Parlamentet anser att 
det behöriga utskottet bör spela en roll i den löpande övervakningen av medlemsstaternas 
skyldigheter enligt direktivet, i överensstämmelse med sin resolution av den 21 oktober 
2008 om kommissionens tjugofjärde årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens 
tillämpning (2008/2046(INI)).

12. Europaparlamentet anser att frånvaron av en definition av funktionshinder i direktiv 
2000/78/EG kan ses som ett kryphål. Parlamentet erinrar dock om att EU-domstolen har 
utarbetat en definition som bygger på WHO:s ICF-standard1 i sin dom i mål C-13/05 
(Chacón Navas) som klargör att funktionshinder är en begränsning som hindrar 
fullständigt deltagande i yrkeslivet, oavsett om den drabbade personen lider av en botbar 
eller obotlig sjukdom.

13. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna stöder oberoende granskningar av 
hur effektivt skyddet av diskrimineringsoffer är, vid sidan om de officiella granskningarna 
på basis av artikel 19 i direktivet. Parlamentet föreslår, förutom ytterligare främjande av 
jämställdhetsorgan, att det inleds ett pilotprojekt som kan stödja lagstadgade och icke-
lagstadgade organisationer som hjälper diskrimineringsoffer.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att det i förslaget till förordning 
om gemensamma bestämmelser för fonderna ska tas med en allmän klausul där 
genomförandet av unionens lagstiftning mot diskriminering uppställs som förhandsvillkor. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att noggrant men 
skyndsamt se över sin ståndpunkt i de låsta förhandlingarna i rådet om ett allmänt direktiv 
mot diskriminering, såsom parlamentet avsåg i sin resolution av den 25 oktober 2011 om 
rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s 
handikappstrategi 2010–2020 (2010/2272(INI)).

16. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen tar under förnyat övervägande att ha 
ett allmäninriktat men inte juridiskt allmängiltigt synsätt, som ska tillämpas i olika fall för 
olika personer för att garantera konsekvensen i fråga om lika rättigheter, så att det framgår 
att människor är olika i stället för att alla människor påtvingas samma rättigheter, utan att 
det tas någon hänsyn till att människor har olika egenskaper, förmågor, eventuella 
funktionsnedsättningar samt kunskaper och färdigheter.
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17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet antogs för över 12 år sedan. 

Detta var bara några veckor innan Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna tillkännagavs. Efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft blev stadgan, som nu 
har bindande verkan, ett referensobjekt vid tillämpningen av de grundläggande rättigheterna 
och de mänskliga rättigheterna i Europeiska unionen. 

Jämsides med detta har EU-domstolen sedan 1974 utvecklat och fastställt egna tolkningar av 
EU-fördragens föreskrifter i jämställdhetsfrågor, framför allt om sysselsättning och kvinnors 
lika rätt till anställning. Dessutom har domstolen utarbetat normer och redskap för tillämpning 
och tolkning av begreppet likabehandling och haft allt fler mål som berört rådets direktiv 
2000/78/EG. Av tolkningarna framgår det också att man inte haft något allmängiltigt eller 
allenarådande synsätt i dessa frågor, utan i stället gått noggrant och individuellt till väga, 
utgående från de olika förutsättningarna i vart och ett av fallen med anknytning till 
diskriminering, något som står i samklang med domstolens syn på tillämpningen av direktivet. 

Efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft har principen om likabehandling fått en alltmer 
framträdande ställning. I artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) står det numera att vid ”utformningen och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska unionen söka bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning”.

Europaparlamentet antog den 2 april 2009 enligt samrådsförfarandet sitt yttrande om rådets 
direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett deras religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning1. Efter det att 
Lissabonfördraget trätt i kraft den 1 december 2009 omfattas förslaget nu av artikel 19 i EUF-
fördraget. Enligt Europeiska rådets svar på en skriftlig parlamentsfråga2 avser 
ordförandeskapet att lägga fram en framstegsrapport till rådet den 20 juni 2013. Rådet tillade 
att rådet inte kan förutsäga hur länge de nuvarande förhandlingarna om förslaget till direktiv 
kommer att pågå eller vilket resultat de kommer att leda till. Förslaget till direktiv måste 
godkännas enhälligt av rådet för att kunna antas. 

                                               
1

2 E-00378-13.


