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Ändringsförslag 1
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rapporten från det 
europeiska nätverket av juridiska experter 
på området för jämställdhet från 
juni 2011 med titeln ”Trans and intersex 
people: Discrimination on the grounds of 
sex, gender identity and gender 
expression”,

Or. en

Ändringsförslag 2
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
17 juni 2010 om utvärderingen av 
resultaten från färdplanen för 
jämställdhet 2006–2010 och 
rekommendationer för framtiden1,

Or. en

                                               
1 P7  TA(2010)0232



PE504.024v02-00 4/17 AM\925377SV.doc

SV

Ändringsförslag 3
Zita Gurmai

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. I domstolens dom av den 1 mars 2011 i 
mål C-236/09 (Test-Achats) fastställs att
artikel 5.1 i detta direktiv, som medger 
undantag för försäkringar och därmed 
sammanhängande finansiella tjänster, är 
oförenlig med uppnående av målet om 
likabehandling av män och kvinnor och 
med EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

J. I domstolens dom av den 1 mars 2011 i 
mål C-236/09 (Test-Achats) fastställs att
artikel 5.2 i detta direktiv, som medger 
undantag för försäkringar och därmed 
sammanhängande finansiella tjänster, är 
oförenlig med uppnående av målet om 
likabehandling av män och kvinnor och 
med EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 4
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Av EU-domstolens rättspraxis 
framgår tydligt att diskriminering mot 
transpersoner får räknas som 
könsdiskriminering1.

Or. en

                                               
1 Mål C-13/94 (P mot S och Cornwall County Council), mål C-117/01 (K.B. mot National Health Service 
Pensions Agency och Secretary of State for Health) samt mål C-423/04 (Sarah Margaret Richards mot 
Secretary of State for Work and Pensions).
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Ändringsförslag 5
Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att domen i 
målet Test-Achats lett till fortsatt 
osäkerhet på försäkringsmarknaden.

4. Europaparlamentet välkomnar domen i 
målet Test-Achats och uppmanar 
medlemsstaterna att se till att 
efterlevnaden av den kontrolleras så att 
omotiverade prishöjningar på 
försäkringsmarknaden kan undvikas samt 
att se till att könsneutrala kriterier tas 
fram och utvärderas för att all eventuell 
diskriminering på grund av kön ska 
kunna upptäckas och åtgärdas.

Or. en

Ändringsförslag 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att domen i 
målet Test-Achats lett till fortsatt osäkerhet 
på försäkringsmarknaden.

4. Europaparlamentet anser att domen i 
målet Test-Achats lett till fortsatt osäkerhet 
på försäkringsmarknaden. Parlamentet 
förväntar sig att utvecklingen av 
premieberäkningar kommer att leda till en 
prissättning som rättvist återspeglar de 
enskildas risker oavsett kön.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att domen i 
målet Test-Achats lett till fortsatt osäkerhet 
på försäkringsmarknaden.

4. Europaparlamentet anser att domen i 
målet Test-Achats lett till fortsatt osäkerhet 
på försäkringsmarknaden, som måste se till 
att premierna baseras på åtskilliga 
riskfaktorer.

Or. en

Ändringsförslag 8
Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att de riktlinjer 
kommissionen offentliggjort inte helt 
skingrat denna osäkerhet, då de inte har 
någon bindande eller normativ verkan.

5. Europaparlamentet anser att de riktlinjer 
kommissionen offentliggjort inte helt 
skingrat denna osäkerhet, då de inte har 
någon bindande eller normativ verkan.
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att vidta konkreta 
åtgärder för att förklara direktivet och 
dess konsekvenser, med konkreta 
exempel, för att både kvinnor och män 
fullt ut ska kunna ta till sig detta direktiv 
och på lämpligt sätt kunna använda det 
som ett effektivt verktyg för att värna om 
sina rättigheter inom likabehandling i 
fråga om tillgång till varor och tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta konkreta åtgärder 
för att lösa problemet genom att föreslå en 
ny lagstiftningstext som till fullo 
överensstämmer med riktlinjerna.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta konkreta åtgärder för att garantera 
ett riskbaserat försäkringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 10
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta konkreta åtgärder 
för att lösa problemet genom att föreslå en 
ny lagstiftningstext som till fullo 
överensstämmer med riktlinjerna.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta konkreta åtgärder 
för att lösa problemet genom att föreslå en 
ny lagstiftningstext som till fullo 
överensstämmer med riktlinjerna, 
däribland bestämmelser som i fråga om 
kompletterande pensionssystem 
föreskriver att det vid direktivets 
tillämpning på pensionsfonder inte får 
finnas några skillnader i behandlingen –
jämfört med andra former av lagstiftning 
om kollektiva kompletterande medel –
som hänför sig till direktivet när det gäller 
arbete och anställning.

Or. it
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Ändringsförslag 11
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar att 
försäkringsbranschen borde anstränga sig 
rejält och att tänka om när det gäller sitt 
prissättningssystem, konstruera om sitt 
system för riskbedömning och finna 
lämpliga alternativ till könsbaserad 
statistik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 12
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar att 
försäkringsbranschen borde anstränga sig 
rejält och att tänka om när det gäller sitt 
prissättningssystem, konstruera om sitt 
system för riskbedömning och finna 
lämpliga alternativ till könsbaserad 
statistik.

7. Europaparlamentet konstaterar att 
försäkringsbranschen borde anstränga sig 
rejält och anpassa sitt prissättningssystem 
för att finna lämpliga alternativ till 
könsbaserad statistik.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet konstaterar att 
försäkringsbranschen bör fortsätta att 
anstränga sig för att anpassa premierna 
till könsneutrala kriterier genom att 
tillämpa försäkringstekniska beräkningar 
på grundval av andra faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 14
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda informella 
förhandlingar med försäkringsbranschen 
om de statistiska metoder som används för 
individanpassade riskbedömningar.

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda en informell 
dialog med försäkringsbranschen om 
riskbedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, för de syften som avses 

utgår
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med en individanpassad riskbedömning, 
upprätta en vägledande förteckning över 
alla nödvändiga statistiska uppgifter och 
som för närvarande inte finns tillängliga i 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 16
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, för de syften som avses 
med en individanpassad riskbedömning, 
upprätta en vägledande förteckning över 
alla nödvändiga statistiska uppgifter och
som för närvarande inte finns tillängliga i 
Europeiska unionen.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, för de syften som avses 
med en riskbedömning, upprätta statistiska 
uppgifter som för närvarande finns 
tillängliga i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, för de syften som avses 
med en individanpassad riskbedömning,
upprätta en vägledande förteckning över 
alla nödvändiga statistiska uppgifter och
som för närvarande inte finns tillängliga i 
Europeiska unionen.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att upprätta en vägledande 
förteckning över alla nödvändiga statistiska 
uppgifter som för närvarande inte finns 
tillängliga i Europeiska unionen om de 
gränser som fastställts i 
konkurrenslagstiftningen hos både 
kommissionen och medlemsstaternas 
berörda myndigheter.
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Or. it

Ändringsförslag 18
Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att nära följa utvecklingen 
på försäkringsmarknaden och vidta alla 
åtgärder som behövs för att lösa problemet 
om det finns tecken på faktisk indirekt 
diskriminering.

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att nära följa utvecklingen 
på försäkringsmarknaden och vidta alla 
åtgärder som behövs för att lösa problemet 
om det finns tecken på faktisk indirekt 
diskriminering. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att med 
försäkringsbranschen förhandla fram en 
effektiv bedömning av potentiell 
könsdiskriminering i kontrakt som ingåtts 
före den 21 december 2012, med 
målsättningen att åtgärda 
könsdiskriminering, särskilt men inte 
uteslutande när det gäller 
långtidskontrakt, såsom 
pensionsförsäkringar.

Or. en

Ändringsförslag 19
Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar att detta 
direktiv inte begränsar sig till 
försäkringar och att det bredare 
tillämpningsområdet och direktivets 
utvecklingspotential när det gäller 
tillgång till varor och tjänster inom såväl 
den offentliga som privata sektorn 
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behöver förklaras ingående för att både 
kvinnor och män fullt ut ska kunna förstå 
direktivets tillämpningsområde och 
ändamål och följaktligen på ett lämpligt 
sätt utnyttja dess innehåll och 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 20
Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta fall av 
diskriminering på grund av graviditet och 
moderskap, avseende exempelvis 
bostadssektorn (hyra av bostad) eller 
svårigheter med att få lån, liksom tillgång 
till läkemedel eller medicinska tjänster, 
särskilt när det gäller tillgång till 
lagstadgad reproduktiv hälsovård.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta fall av 
diskriminering på grund av graviditet och 
moderskap, avseende exempelvis 
bostadssektorn (hyra av bostad) eller 
svårigheter med att få lån, liksom tillgång 
till läkemedel eller medicinska tjänster, 
särskilt när det gäller tillgång till 
lagstadgad reproduktiv hälsovård. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
kontrollera genomförandet och 
tillämpningen av direktivet på gravida 
asylsökande kvinnor som väntar på 
besked om sin asylansökan, för att 
garantera att dessa kvinnor inkluderas i 
kontrakt och produkter. 

Or. en
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Ändringsförslag 21
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta fall av 
diskriminering på grund av graviditet och
moderskap, avseende exempelvis 
bostadssektorn (hyra av bostad) eller 
svårigheter med att få lån, liksom tillgång 
till läkemedel eller medicinska tjänster, 
särskilt när det gäller tillgång till 
lagstadgad reproduktiv hälsovård.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta fall av 
diskriminering på grund av graviditet,
moderskap och könsidentitet, avseende 
exempelvis bostadssektorn (hyra av 
bostad) eller svårigheter med att få lån, 
liksom tillgång till läkemedel eller 
medicinska tjänster, särskilt när det gäller 
tillgång till lagstadgad reproduktiv 
hälsovård och könskorrigerande 
behandling.

Or. en

Ändringsförslag 22
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta fall av 
diskriminering på grund av graviditet och
moderskap, avseende exempelvis 
bostadssektorn (hyra av bostad) eller 
svårigheter med att få lån, liksom tillgång 
till läkemedel eller medicinska tjänster, 
särskilt när det gäller tillgång till 
lagstadgad reproduktiv hälsovård.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta fall av 
diskriminering på grund av graviditet, 
planering av barn samt moderskap, 
avseende exempelvis bostadssektorn (hyra 
av bostad) eller svårigheter med att få lån, 
liksom tillgång till läkemedel eller 
medicinska tjänster, särskilt när det gäller 
tillgång till lagstadgad reproduktiv 
hälsovård.

Or. hu
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Ändringsförslag 23
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet konstaterar 
besviket att kvinnliga företagare, framför 
allt ensamstående mödrar, i vissa 
medlemsstater ofta utsätts för 
diskriminering när de försöker få lån eller 
kredit till sina företag och att de 
fortfarande ofta stöter på hinder på grund 
av könsstereotyper.

Or. en

Ändringsförslag 24
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att särskilt noga övervaka 
all amningsrelaterad diskriminering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att särskilt noga övervaka 

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att särskilt noga övervaka 
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all amningsrelaterad diskriminering. all amningsrelaterad diskriminering, 
däribland eventuell diskriminering när 
det gäller tillgång till varor och tjänster på 
offentlig plats.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marije Cornelissen
Sophia in 't Veld

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i linje med 
EU-domstolens rättspraxis fullt ut 
inkludera diskriminering på grund av 
könsidentitet i sin framtida politik och 
lagstiftning på jämställdhetsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att ta med 
medie- och reklaminnehåll i direktivets 
tillämpningsområde, med tanke på hur 
betydelsefulla sådant innehåll är, liksom 
vikten av utbildning då könsbaserade
stereotyper uppkommer, vidmakthålls och 
utvecklas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 28
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att ta med 
medie- och reklaminnehåll i direktivets 
tillämpningsområde, med tanke på hur 
betydelsefulla sådant innehåll är, liksom 
vikten av utbildning då könsbaserade 
stereotyper uppkommer, vidmakthålls och 
utvecklas.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att ta med 
medie- och reklaminnehåll i direktivets 
tillämpningsområde, med tanke på hur 
betydelsefullt sådant innehåll är, liksom 
vikten av utbildning då könsbaserade 
stereotyper uppkommer, vidmakthålls och 
utvecklas samt med hänsyn till den ökade 
sexualiseringen av flickor.

Or. hu

Ändringsförslag 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet vill belysa vissa 
jämställdhetsorgans bristande effektivitet 
på grund av bristen på faktisk förmåga att 
agera, personalbrist och bristen på 
tillräckliga ekonomiska resurser.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Marina Yannakoudakis
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påpekar att
ekonomiskt stöd och EU-samordning för 
ytterligare fortbildning för rättstillämpare 
som arbetar med könsdiskriminering är 
nödvändigt, med beaktande av den roll som 
nationella domstolar spelar.

21. Europaparlamentet påpekar att 
EU-samordning för ytterligare fortbildning 
för rättstillämpare som arbetar med 
könsdiskriminering är nödvändigt, med 
beaktande av den roll som nationella 
domstolar spelar.

Or. en


