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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslagets syfte och innehåll

Syftet med kommissionens förslag är att förenkla, modernisera och förbättra 
gemenskapslagstiftningen på området för likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och 
män genom att i en enda text sammanföra sju olika direktivs bestämmelser och 
EG-domstolens rättspraxis.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att den hittills splittrade lagstiftningen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i anställnings- och yrkesfrågor bör ersättas av en ny som 
är modern, enskild, integrerad och insynsvänlig. Av denna anledning välkomnar 
föredraganden kommissionens förslag. Förslaget syftar till att garantera tillämpningen av 
principerna om lika möjligheter och likabehandling för kvinnor och män när det gäller 
tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. Principerna om 
likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och män utgör en viktig del av EU:s sociala 
och ekonomiska politik.

Ett klargörande och förenklande av gemenskapens lagstiftning om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på området för anställning och yrkesliv kommer att medverka till att höja 
den rättsliga säkerheten och stringensen och dessutom uppdatera lagstiftningen. Detta 
kommer vidare att öka effektiviteten i medlemsstaternas åtgärder för att säkerställa en effektiv 
tillämpning av principerna om lika lön och likabehandling så att alla personer som drabbas av 
könsdiskriminering kan bevaka sina rättigheter.

Föredraganden stöder de huvudnyheter som kommissionen föreslår:

− Integrering av EG-domstolens rättspraxis, i synnerhet den som avser likabehandling i 
företags- och yrkesbaserade system för social trygghet.

− Genomförande av de garantier som finns i direktiv 2002/73/EG, i synnerhet de som avser 
företags- och yrkesbaserade system.

− Utvidgning av bestämmelserna om bevisbörda till alla områden som omfattas av detta 
förslag.

Omarbetning

Principen om lika behandling har från en enda bestämmelse i Romfördraget om lika lön 
utvecklats till ett mycket viktigt och långtgående regelverk på jämställdhetsområdet. Genom 
Amsterdamfördraget ökade i hög grad EU:s möjligheter att vidta åtgärder på området för 
likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och män. Detta skedde genom att EU:s 
lagstiftande myndighet erbjöds särskilda rättsliga grunder och jämställdhet mellan kvinnor 
och män erkändes som en grundläggande princip och som ett mål och en uppgift för 
gemenskapen.

Ovannämnda utveckling har i sin tur lett till en betydelsefull utveckling av sekundärrätten. 
Dessutom har EG-domstolens rättspraxis avseende jämställdhet mellan kvinnor och män 
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bidragit till ytterligare utveckling och klargöranden av principerna om likabehandling och lika 
möjligheter för kvinnor och män.

Det står dock klart att sekundärrätt om jämställdhet mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknadsområdet måste vara uppdaterad och förenklad för att man skall kunna skapa 
insyn och öppenhet och underlätta användningen. I detta sammanhang bör man beakta 
utvidgningen av EU, vissa direktivs ålder (en del är över tjugo år gamla), EG-domstolens 
rättspraxis och antagande av annan liknande EU-lagstiftning (artikel 13-direktiv).

Efter samråd med berörda parter har kommissionen föreslagit ett omarbetat direktiv som det 
mest lämpade sättet att uppnå ovanstående mål.

Föredraganden instämmer med kommissionen i att ett omarbetat direktiv kan medverka till 
att:

− erbjuda en enda sammanhållen text på grundval av nuvarande direktiv,
− avspegla EG-domstolens rättspraxis och därigenom bidra till rättslig säkerhet och klarhet,
− avspegla genomförandet av horisontella bestämmelser i direktiv 2002/73/EG och den 

omvända bevisbördan i fall av diskriminering på grund av kön, lika lön och företags- eller 
yrkesbaserade system för social trygghet.

− öka takten i genomförandet av principen om likabehandling.

Föredraganden hoppas att omarbetningen av direktivet till en enda text kommer att medverka 
till att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknadsområdet och 
inom yrkesfrågor tillämpas på ett enhetligt och effektivt sätt.

Slutsatser

Förslaget är mycket viktigt när det gäller lika möjligheter för kvinnor och män. Där integreras 
principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete i arbetslagstiftningen och vidare klargörs 
bestämmelsen om omvänd bevisbörda i fall som har att göra med diskriminering. Förslaget 
erbjuder en viktig ram för att rättsligen garantera lika möjligheter för kvinnor och män.

Förbudet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen bör också ses som en viktig del av de 
lagar som syftar till att förebygga och avhjälpa olika typer av våld mot kvinnor. Ytterligare 
lagstiftande åtgärder bör dock vidtas för att främja lika möjligheter för kvinnor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Rådets direktiv 76/207/EEG om 
genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga 
om tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor och 
rådets direktiv 86/378/EEG om 
genomförandet av principen om 
likabehandling av män och kvinnor i 
företags- eller yrkesbaserade system för 
social trygghet har ändrats kraftigt. 
Rådets direktiv 75/117/EEG om 
tillnärmningen av medlemsstaternas lagar 
om tillämpningen av principen om lika lön 
för kvinnor och män och 
rådets direktiv 97/80/EG av den 
15 december 1997 om bevisbörda vid mål 
om könsdiskriminering innehåller också 
bestämmelser för att genomföra principen 
om likabehandling av kvinnor och män. 
Eftersom direktiven skall ändras ytterligare 
bör de av tydlighetsskäl omarbetas så att de 
viktigaste bestämmelserna på detta område 
liksom vissa konsekvenser av 
EG-domstolens rättspraxis samlas i en enda 
text.

(1) Rådets direktiv 76/207/EEG om 
genomförandet av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga 
om tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor och 
rådets direktiv 86/378/EEG om 
genomförandet av principen om 
likabehandling av män och kvinnor i 
företags- eller yrkesbaserade system för 
social trygghet har ändrats kraftigt. 
Rådets direktiv 75/117/EEG om 
tillnärmningen av medlemsstaternas lagar 
om tillämpningen av principen om lika lön 
för kvinnor och män och 
rådets direktiv 97/80/EG av den 
15 december 1997 om bevisbörda vid mål 
om könsdiskriminering innehåller också 
bestämmelser för att genomföra principen 
om likabehandling av kvinnor och män. 
Eftersom direktiven skall ändras ytterligare 
är de av tydlighetsskäl omarbetade så att de 
viktigaste bestämmelserna på detta område 
liksom vissa konsekvenser av 
EG-domstolens rättspraxis samlas i en enda 
text.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) Trakasserier som har samband med en 
persons kön och sexuella trakasserier strider 
mot principen om likabehandling av kvinnor 
och män. De bör därför anses utgöra 
könsdiskriminering enligt detta direktiv. 
Sådana former av diskriminering 
förekommer inte enbart på arbetsplatsen 
utan även i samband med tillgång till 
anställning och yrkesutbildning.

(6) Trakasserier och sexuella trakasserier 
strider mot principen om likabehandling av 
kvinnor och män. De bör därför anses utgöra 
könsdiskriminering enligt detta direktiv. 
Sådana former av diskriminering 
förekommer inte enbart på arbetsplatsen 
utan även i samband med tillgång till 
anställning och yrkesutbildning.

Motivering

Trakasserier har inte samband med en persons kön.
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Ändringsförslag 3
Skäl 7

(7) I detta sammanhang bör arbetsgivare och 
de som är ansvariga för yrkesutbildning 
uppmuntras att vidta åtgärder för att 
bekämpa alla former av könsdiskriminering, 
och särskilt att vidta åtgärder för att 
förebygga trakasserier och sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

(7) I detta sammanhang bör arbetsgivare och 
de som är ansvariga för yrkesutbildning 
uppmuntras att vidta åtgärder för att 
bekämpa alla former av könsdiskriminering, 
och särskilt att vidta åtgärder för att 
förebygga trakasserier och sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen samt i samband 
med tillträde till anställning och vid 
yrkesutbildning, i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

Motivering

Trakasserier och sexuella trakasserier förekommer inte bara på arbetsplatsen, utan också i 
samband med att man tillträder en anställning eller genomgår yrkesutbildning.

Ändringsförslag 4
Skäl 8

(8) Principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete enligt artikel 141 är en 
viktig aspekt av principen om 
likabehandling av kvinnor och män. Det är 
därför lämpligt att fastställa bestämmelser 
för dess tillämpning.

(8) Principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete, som redan är fast 
etablerad genom artikel 141 och konsekvent 
hävdas i EG-domstolens rättspraxis, är en 
viktig aspekt av principen om 
likabehandling av kvinnor och män. Den 
utgör även en viktig och oundgänglig del 
av gemenskapens regelverk om 
diskriminering på grund av kön. Det är 
därför lämpligt att fastställa bestämmelser 
för dess tillämpning.

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas texten i skäl 16 i direktiv 2002/73/EG.

Ändringsförslag 5
Skäl 8a (nytt)

(8a) För att bedöma om arbetstagare utför 
lika eller likvärdigt arbete skall det i 
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enlighet med domstolens rättspraxis och 
med beaktande av en rad faktorer, 
inklusive arbetets natur, utbildning och 
arbetsvillkor, fastställas om dessa 
arbetstagare kan anses vara i en jämförbar 
situation.

Motivering

Se ändringsförslag till skäl 8.

Ändringsförslag 6
Skäl 13a (nytt)

(13a) I ett fonderat förmånsbestämt 
pensionssystem kan vissa element, till 
exempel omvandling till ett fast belopp av 
en del av en periodisk pension, överföring 
av pensionsrättigheter, en 
efterlevandepension som utbetalas till en 
familjemedlem i utbyte mot att 
försäkringstagaren avstår från en del av 
pensionen eller sänkt pension när 
arbetstagaren väljer att gå i förtidspension, 
vara icke likvärdiga i de fall där olikheten i 
belopp beror på effekter av att sådana 
könsbundna försäkringstekniska faktorer 
använts vid den tidpunkt när systemets 
finansiering fastställdes.

Motivering

Ett ytterligare klargörande av skäl 13 och artikel 8.1 h genom ett antal exempel som kan vara 
till hjälp vid genomförandet av det föreslagna direktivet.

Ändringsförslag 7
Skäl 14a (nytt)

(14a) EG-domstolen har konsekvent hävdat 
att Barber-protokollet1 inte påverkar rätten 
att ansluta sig till ett företags- eller 
yrkesbaserat pensionssystem och att den 
tidsbegränsning som fastställdes i 
domstolens dom i mål C-262/88 Barber mot 
Guardian Royal Exchange Assurance 
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Group inte avser rätten att ansluta sig till 
ett företags- eller yrkesbaserat 
pensionssystem. Domstolen har också slagit 
fast att nationella bestämmelser som rör 
tidsfrister för att väcka talan enligt 
nationell lag kan användas mot 
arbetstagare som hävdar sin rätt att ansluta 
sig till ett företags- eller yrkesbaserat 
pensionssystem, under förutsättning att de 
inte är mindre förmånliga för en talan av 
det slaget än för en liknande talan av 
inhemsk art och att de inte gör utövandet 
av rättigheter enligt gemenskapslagen 
omöjligt i praktiken. Domstolen har också 
fastställt att den omständigheten att en 
arbetstagare kan begära att retroaktivt få 
ansluta sig till ett företags- eller 
yrkesbaserat pensionssystem inte ger 
arbetstagaren rätt att låta bli att betala de 
avgifter som hänför sig till den berörda 
försäkringsperioden.

__________
1) Protokoll nr 17 om artikel 141 i 
Fördraget om upprättande av Europeiska 
gemenskapen (1992).

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs skäl 14 ytterligare och det införs en referens till det 
prejudicerande Barber-målet.

Ändringsförslag 8
Skäl 15a (nytt)

(15a) Detta direktiv inskränker inte rätten 
till föreningsfrihet, inbegripet rätten för var 
och en att tillsammans med andra bilda 
fackföreningar och att ansluta sig till dessa 
för att skydda sina intressen. Åtgärder 
inom ramen för artikel 141.4 i fördraget 
kan inbegripa medlemskap i eller fortsatt 
verksamhet för organisationer och 
sammanslutningar vars huvudsyfte är att i 
praktiken främja principen om 
likabehandling av kvinnor och män.
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Motivering

Det verkar lämpligt att införliva skäl 7 från direktiv 2002/73/EG i föreliggande förslag.

Ändringsförslag 9
Skäl 15b (nytt)

(15b) Förbudet mot diskriminering bör inte 
hindra att medlemsstater bibehåller eller 
antar bestämmelser för att förhindra eller 
kompensera nackdelar för en grupp av 
personer av ett och samma kön. Sådana 
åtgärder innebär att organisationer för 
personer av ett och samma kön är tillåtna, 
om organisationernas huvudsakliga syfte 
är att främja dessa personers särskilda 
behov och att främja jämställdheten mellan 
kvinnor och män.

Motivering

Det verkar lämpligt att införliva skäl 15 från direktiv 2002/73/EG i föreliggande förslag.

Ändringsförslag 10
Skäl 19a (nytt)

(19a) I en resolution av den 29 juni 2000 av 
rådet och ministrarna för sysselsättning 
och socialpolitik, församlade i rådet, om 
balans mellan kvinnor och män i 
deltagandet i arbets- och familjelivet1

uppmuntrades medlemsstaterna att 
överväga att se över möjligheten att inom 
sina respektive rättssystem bevilja manliga 
arbetstagare en individuell och icke 
överförbar rätt till faderskapsledighet med 
bibehållande av de rättigheter som är 
förenade med anställningen. I detta 
sammanhang är det viktigt att betona att 
det är medlemsstaternas uppgift att avgöra 
huruvida de skall bevilja en sådan rättighet 
eller ej och bestämma villkoren, med 
undantag för uppsägning, avskedande och 
återgång till arbetet, som faller utanför det 
här direktivets räckvidd.
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__________
(1) EGT C 218, 31.7.2000. s. 5.

Motivering

Se artikel 16 i förslaget.

Ändringsförslag 11
Skäl 19b (nytt)

(19b) Liknande villkor gäller för att 
medlemsstaterna skall bevilja män och 
kvinnor en individuell och icke överförbar 
rätt till adoptionsledighet med bibehållande 
av de rättigheter som är förenade med 
anställningen. I detta sammanhang är det 
viktigt att betona att det är 
medlemsstaternas uppgift att avgöra 
huruvida de skall bevilja en sådan rättighet 
eller ej och bestämma villkoren, med 
undantag för uppsägning, avskedande och 
återgång till arbetet, som faller utanför det 
här direktivets räckvidd.

Motivering

Se artikel 16 i förslaget.

Ändringsförslag 12
Skäl 22

(22) Antagandet av reglerna om bevisbörda 
är viktigt för att säkra att principen om 
likabehandling upprätthålls i praktiken. 
Domstolen har förklarat att bestämmelser 
bör antas för att se till att bevisbördan 
övergår till svaranden när det föreligger ett 
prima facie-fall av diskriminering, utom vid 
sådana förfaranden där det åligger 
domstolen eller den behöriga instansen att 
utreda fakta. Det måste dock klargöras att 
bedömning av fakta som ger anledning att 
anta att det har förekommit direkt eller 
indirekt diskriminering även fortsättningsvis 

(22) Antagandet av reglerna om bevisbörda 
är viktigt för att säkra att principen om 
likabehandling upprätthålls i praktiken. 
Domstolen har förklarat att bestämmelser 
bör antas för att se till att bevisbördan 
övergår till svaranden när det föreligger ett 
prima facie-fall av diskriminering, utom vid 
sådana förfaranden där det åligger 
domstolen eller den behöriga nationella 
instansen att utreda fakta. Det måste dock 
klargöras att bedömning av fakta som ger 
anledning att anta att det har förekommit 
direkt eller indirekt diskriminering även 
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är en fråga för den berörda nationella 
instansen i enlighet med nationell
lagstiftning eller praxis. Medlemsstaterna 
har dessutom möjlighet att på alla stadier av 
förfarandet införa bevisregler som är 
fördelaktigare för käranden.

fortsättningsvis är en fråga för den berörda 
nationella instansen i enlighet med nationell 
lagstiftning eller praxis. Medlemsstaterna 
har dessutom möjlighet att på alla stadier av 
förfarandet införa bevisregler som är 
fördelaktigare för käranden.

Ändringsförslag 13
Skäl 24

(24) Med tanke på att rätten till ett effektivt 
rättsligt skydd är av grundläggande art, bör 
det säkerställas att arbetstagarna även i 
fortsättningen omfattas av ett sådant skydd 
även efter det att det förhållande som gett 
upphov till den förmodade överträdelsen av 
principen om likabehandling har upphört.

(24) Med tanke på att rätten till ett effektivt 
rättsligt skydd är av grundläggande art, bör 
det säkerställas att arbetstagarna även i 
fortsättningen omfattas av ett sådant skydd 
även efter det att det förhållande som gett 
upphov till den förmodade överträdelsen av 
principen om likabehandling har upphört. 
En arbetstagare som försvarar eller lämnar 
bevis till förmån för en person som skyddas 
enligt detta direktiv bör ha rätt till samma 
skydd.

Motivering

Rätten till skydd för en arbetstagare som försvarar eller lämnar bevis är redan omnämnt i 
direktiv 2002/73/EG (se skäl 17). Det bör stå klart att en sådan arbetstagare kan åtnjuta 
samma skydd även enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 14
Skäl 25

(25) För att principen om likabehandling 
skall få avsedd verkan har domstolen tydligt 
slagit fast att det skadestånd som tilldöms 
för överträdelse av denna princip skall vara 
adekvat i förhållande till den skada som 
lidits. Därför bör det inte fastställas någon 
övre gräns för denna kompensation.

(25) För att principen om likabehandling 
skall få avsedd verkan har domstolen tydligt 
slagit fast att det skadestånd som tilldöms 
för överträdelse av denna princip skall vara 
adekvat i förhållande till den skada som 
lidits. Därför bör det inte fastställas någon 
övre gräns för denna kompensation, utom i 
de fall då arbetsgivaren kan bevisa att den 
enda skada som en sökande lidit till följd av 
diskriminering i den mening som avses i
detta direktiv är vägran att beakta 
hans/hennes arbetsansökan.



PE 353.330v03-00 12/27 AD\561773SV.doc

SV

Motivering

Genom ändringsförslaget skapas överensstämmelse med artikel 18 i förslaget.

Ändringsförslag 15
Artikel 1, rubrik (ny)

Syfte

Ändringsförslag 16
Artikel 1, punkt 2, led a

a) tillgång till anställning, inklusive 
befordran, och yrkesutbildning,

a) arbetsvillkor, inklusive lön,

Motivering

Det är nödvändigt att ändra ordningsföljden för att den skall stämma överens med 
ordningsföljden i kapitlen i avdelning II.

Ändringsförslag 17
Artikel 1, punkt 2, led b

b) arbetsvillkor, inklusive lön, b) företags- eller yrkesbaserade system för 
social trygghet,

Motivering

Det är nödvändigt att ändra ordningsföljden för att den skall stämma överens med 
ordningsföljden i kapitlen i avdelning II.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, punkt 2, led c

c) företags- eller yrkesbaserade system för 
social trygghet.

c) tillgång till anställning, inklusive 
befordran, och yrkesutbildning.

Motivering

Det är nödvändigt att ändra ordningsföljden för att den skall stämma överens med 
ordningsföljden i kapitlen i avdelning II.
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Ändringsförslag 19
Artikel 2, rubrik (ny)

Definitioner

Ändringsförslag 20
Artikel 2, punkt 1, led c

c) trakasserier: när ett oönskat beteende som 
har samband med en persons kön 
förekommer och syftar till eller leder till att 
en persons värdighet kränks och att en 
hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande 
eller kränkande stämning skapas.

c) trakasserier: när ett oönskat beteende 
förekommer och syftar till eller leder till att 
en persons värdighet kränks och att en 
hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande 
eller kränkande stämning skapas.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1 (skäl 6).

Ändringsförslag 21
Artikel 2, punkt 1, led d

d) sexuella trakasserier: när någon form av 
oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt 
beteende av sexuell natur förekommer som 
syftar till eller leder till att en persons 
värdighet kränks, särskilt när en hotfull, 
fientlig, förnedrande, förödmjukande eller 
kränkande stämning skapas.

d) sexuella trakasserier: när någon form av 
oönskat verbalt, fysiskt beteende eller annat 
beteende av sexuell natur förekommer som 
syftar till eller leder till att en persons 
värdighet kränks, särskilt när en hotfull, 
fientlig, förnedrande, förödmjukande eller 
kränkande stämning skapas.

Motivering

Det är ingen skillnad mellan fysiskt och icke-verbalt beteende.

Ändringsförslag 22
Artikel 2, punkt 1, led e

e) lön: den sedvanliga bas- eller 
minimilönen samt all annan ersättning i 
kontanter eller in natura som arbetstagaren 
tar emot direkt eller indirekt från sin 
arbetsgivare på grund av sin anställning.

e) lön: den sedvanliga lönen samt all annan 
ersättning i kontanter eller in natura som 
arbetstagaren tar emot direkt eller indirekt 
från sin arbetsgivare på grund av sin 
anställning.
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Motivering

Alla löner skall omfattas, inte bara bas- eller minimilönen.

Ändringsförslag 23
Artikel 2, punkt 2, led ba (nytt)

ba) mindre förmånlig behandling av en 
kvinna som har samband med graviditet 
eller moderskapsledighet enligt 
direktiv 92/78/EEG.

Motivering

I enlighet med EG-domstolens rättspraxis bör mindre förmånlig behandling av en kvinna som 
har samband med graviditet eller moderskapsledighet också anses utgöra diskriminering. 
Detta har redan medgetts i direktiv 2002/73/EG. För tydlighetens skull bör denna 
bestämmelse införlivas i artikel 2 i förslaget, i stället för i artikel 15.

Ändringsförslag 24
Artikel 3, rubrik (ny)

Tillämpning

Ändringsförslag 25
Artikel 3, punkt 1

1. Detta direktiv skall gälla för medlemmar 
av den förvärvsarbetande befolkningen, 
däribland egenföretagare, personer vars 
verksamhet avbrutits av sjukdom, 
barnafödande, olycksfall eller ofrivillig 
arbetslöshet samt arbetssökande liksom även 
pensionerade och invalidiserade 
arbetstagare, och deras medförsäkrade i 
enlighet med nationell lag och/eller praxis.

1. Detta direktiv skall gälla för medlemmar 
av den förvärvsarbetande befolkningen, 
däribland egenföretagare, personer vars 
verksamhet avbrutits av sjukdom, 
barnafödande, faderskapsledighet, 
föräldraledighet, olycksfall eller ofrivillig 
arbetslöshet samt arbetssökande liksom även 
pensionerade och invalidiserade 
arbetstagare, och deras medförsäkrade i 
enlighet med nationell lag och/eller praxis.

Motivering

Direktivet bör tillhandahålla skydd för alla förvärvsarbetande föräldrar, oberoende av om de 
är män eller kvinnor.
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Ändringsförslag 26
Artikel 4, rubrik (ny)

Förbud mot diskriminering

Ändringsförslag 27
Artikel 4, stycke 1

För lika eller likvärdigt arbete skall all 
diskriminering på grund av kön avskaffas 
vid alla former och villkor för ersättning 
från en och samma källa.

För lika eller likvärdigt arbete skall all 
diskriminering på grund av kön avskaffas 
vid alla former och villkor för ersättning.

Ändringsförslag 28
Artikel 5, rubrik (ny)

Förbud mot diskriminering

Ändringsförslag 29
Artikel 6, rubrik (ny)

Materiellt tillämpningsområde

Ändringsförslag 30
Artikel 7, rubrik (ny)

Undantag från materiellt 
tillämpningsområde

Ändringsförslag 31
Artikel 8, rubrik (ny)

Exempel på diskriminering som beror på 
kön

Ändringsförslag 32
Artikel 8, punkt 1, led d



PE 353.330v03-00 16/27 AD\561773SV.doc

SV

d) fastställa olika regler, förutom vad som 
bestäms i h, i och j, för återbetalning av 
avgifter då en arbetstagare lämnar ett system 
utan att ha uppfyllt de villkor som garanterar 
honom en uppskjuten rätt till 
långtidsförmåner,

d) fastställa olika regler, förutom vad som 
bestäms i h och j, för återbetalning av 
avgifter då en arbetstagare lämnar ett system 
utan att ha uppfyllt de villkor som garanterar 
honom en uppskjuten rätt till 
långtidsförmåner,

Motivering

Led i anges som undantag från principen om lika behandling. Det är fråga om ett misstag 
som beror på att detta led i direktiv 96/67/EG består av två delar:

1) nuvarande led i)”fastställa olika nivåer för arbetstagares avgifter”

2) nuvarande led j) ”fastställa olika nivåer för arbetsgivaravgifter, utom/---/”.

I det föreliggande förslaget har kommissionen skilt dessa element åt i två led.

Ändringsförslag 33
Artikel 8, punkt 1, led g

g) temporärt upphäva innehavet eller 
förvärvet av rättigheter under barnledighet 
eller ledighet av familjeskäl som beviljas 
enligt lag eller avtal och betalas av 
arbetsgivaren,

g) temporärt upphäva innehavet eller 
förvärvet av rättigheter under barnledighet 
eller adoptionsledighet eller 
föräldraledighet eller ledighet av familjeskäl 
som beviljas enligt lag eller avtal och betalas 
av arbetsgivaren,

Motivering

Det är bra att använda begreppet föräldraledighet på basis av rådets 
gemenskapsdirektiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramöverenskommelsen mellan UNICE, 
CEEP och CES avseende föräldraledighet i stället för faderskapsledighet. Begreppet 
faderskapsledighet är snävare än begreppet föräldraledighet och det förekommer inte heller i 
alla medlemsstater.

Ändringsförslag 34
Artikel 8, punkt 1, led k

k) fastställa olika normer eller normer 
tillämpliga endast på arbetstagare av ett 
specificerat kön, utom såsom föreskrivs i h, i 
och j, i fråga om garantin för eller 
bibehållandet av rätten till uppskjutna 
förmåner, då en arbetstagare lämnar ett 

k) fastställa olika normer eller normer 
tillämpliga endast på arbetstagare av ett 
specificerat kön, utom såsom föreskrivs i h 
och j, i fråga om garantin för eller 
bibehållandet av rätten till uppskjutna 
förmåner, då en arbetstagare lämnar ett 
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system. system.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 8 (artikel 8.1, led d).

Ändringsförslag 35
Artikel 9, rubrik (ny)

Egenföretagare, översynsklausul

Ändringsförslag 36
Artikel 10, rubrik (ny)

Egenföretagare, uppskjutandeklausul

Ändringsförslag 37
Artikel 11, rubrik (ny)

Retroaktiv effekt

Ändringsförslag 38
Artikel 12, rubrik (ny)

Flexibel pensionsålder

Ändringsförslag 39
Artikel 13, rubrik (ny)

Förbud mot diskriminering

Ändringsförslag 40
Artikel 13, punkt 1, led c

c) Anställnings- och arbetsvillkor, inklusive 
uppsägning och avskedanden, och löner 
enligt detta direktiv.

c) Anställnings- och arbetsvillkor, inklusive 
uppsägning och avskedanden, och löner 
enligt detta direktiv och artikel 141 i 
fördraget.
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Ändringsförslag 41
Artikel 14, rubrik (ny)

Positiv särbehandling

Ändringsförslag 42
Artikel 14

Medlemsstaterna får behålla eller besluta om 
åtgärder inom ramen för artikel 141.4 i 
fördraget för att i praktiken säkerställa full 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet.

Medlemsstaterna får behålla eller besluta om 
åtgärder inom ramen för artikel 141.4 i 
fördraget för att i praktiken säkerställa full 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet, i synnerhet i samband med 
tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt arbetsvillkor.

Motivering

Det är mycket viktigt att exakt fastställa de fall där principen om lika behandling skall gälla.

Ändringsförslag 43
Artikel 15, rubrik (ny)

Återgång till arbetet efter 
moderskapsledighet

Ändringsförslag 44
Artikel 15, punkt 1

1. Mindre förmånlig behandling av en 
kvinna som har samband med graviditet 
eller moderskapsledighet skall anses utgöra 
diskriminering enligt detta direktiv.

utgår

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 2.2 c.

Ändringsförslag 45
Artikel 15, punkt 2
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2. En kvinna som är moderskapsledig skall 
vid ledighetens slut ha rätt att återgå till sitt 
arbete eller ett likvärdigt arbete, på villkor 
som inte är mindre gynnsamma för henne 
och komma i åtnjutande av de förbättringar 
av arbetsvillkoren som hon skulle ha haft 
rätt till under sin bortovaro.

2. En kvinna som är moderskapsledig skall 
vid ledighetens slut eller efter bortovaro 
som direkt har samband med eller följer på 
adoption eller föräldraledighet, ha rätt att 
återgå till sitt arbete eller ett likvärdigt 
arbete, på villkor som inte är mindre 
gynnsamma för henne och komma i 
åtnjutande av de förbättringar av 
arbetsvillkoren som hon skulle ha haft rätt 
till under sin bortovaro.

Motivering

Rättigheterna i samband med moderskap och faderskap bör genomföras fullt ut och ett 
effektivt skydd bör garanteras mot diskriminering av föräldrar som utnyttjar de rättigheter 
som de har enligt nationell lagstiftning. Kvinnor och män bör åtnjuta jämlikt skydd i samband 
med återupptagande av arbete efter ledighet som relaterar till barn i yngre ålder. Det här 
ändringsförslaget är en upprepning av Europaparlamentets ändringsförslag till artikel 2.7 i 
direktiv 2002/73/EG om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor.

Ändringsförslag 46
Artikel 16, rubrik (ny)

Faderskapsledighet och adoptionsledighet

Ändringsförslag 47
Kapitel I, rubrik

Tillvaratagande av rättigheter Gottgörelse och genomförande

Ändringsförslag 48
Artikel 17, rubrik (ny)

Tillvaratagande av rättigheter

Ändringsförslag 49
Artikel 17, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla 
som anser sig förfördelade på grund av att 

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla 
som anser sig förfördelade på grund av att 
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principen om likabehandling inte har 
tillämpats på dem, efter att eventuellt ha 
hänvänt sig till andra behöriga 
myndigheter, har tillgång till rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet, när de anser det lämpligt, 
förlikningsförfaranden, för att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta 
direktiv, även efter det att den situation i 
vilken diskrimineringen uppges ha 
förekommit har upphört.

principen om likabehandling inte har 
tillämpats på dem har tillgång till rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet, när de anser det lämpligt, 
förlikningsförfaranden, medling och 
skiljeförfaranden, för att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta 
direktiv, även efter det att den situation i 
vilken diskrimineringen uppges ha 
förekommit har upphört.

Motivering

I många medlemsstater har medborgarna möjlighet att tillgripa flera än ett rättsligt 
förfarande vid tvister i samband med likabehandling inom arbete och sysselsättning.

Ändringsförslag 50
Artikel 18, rubrik (ny)

Kompensation eller gottgörelse

Ändringsförslag 51
Artikel 18

Medlemsstaterna skall i sina rättsordningar 
införa nödvändiga bestämmelser för att 
säkerställa en faktisk och effektiv 
kompensation eller gottgörelse, enligt vad 
medlemsstaterna bestämmer, för den 
förlust och skada som lidits av den person 
som drabbats av könsdiskriminering, på ett 
sätt som är avskräckande och står i 
proportion till den skada som lidits. Sådan 
kompensation eller gottgörelse får inte 
begränsas av en i förväg fastställd övre 
gräns, utom i de fall då arbetsgivaren kan 
bevisa att den enda skada som en sökande 
lidit till följd av diskriminering i den mening 
som avses i detta direktiv är vägran att 
beakta hans/hennes arbetsansökan.

Medlemsstaterna skall i sina rättsordningar 
införa nödvändiga bestämmelser för att 
säkerställa effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder vid åsidosättande 
av skyldigheterna i detta direktiv. All 
kompensation eller gottgörelse till en person 
som drabbats av diskriminering på grund av 
behandling som strider mot detta direktiv
skall vara reell, effektiv och stå i proportion 
till den skada som lidits. Sådan 
kompensation eller gottgörelse får inte 
begränsas av en i förväg fastställd övre 
gräns, utom i de fall då arbetsgivaren kan 
bevisa att den enda skada som en sökande 
lidit till följd av diskriminering i den mening 
som avses i detta direktiv är vägran att 
beakta hans/hennes arbetsansökan.
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Motivering

Det här ändringsförslaget är nödvändigt för att anpassa artikeln till skälet som ingår i 
punkt 3. ÅTGÄRDER SOM FASTSTÄLLS I FÖRSLAGET TILL DIREKTIV under rubriken 
”De viktigaste nyheterna i detta förslag är de följande”, utvidgandet av rättspraxis 
beträffande påföljderna till att omfatta alla områden som omfattas av direktivet  – i enlighet 
med de ändringar som gjorts i direktiv 2002/73/EG  – (se artikel 18 och 26 i föreliggande 
direktiv) samt det skäl som ingår i avdelning IV: GENOMFÖRANDE – ”Medlemsstaterna 
åläggs att tillhandahålla ett system med effektiva, proportionerliga och avskräckande 
påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av de rättigheter som ges enligt direktivet, för 
att säkerställa att direktivet får full verkan i praktiken (ändamålsenlig verkan). 
Medlemsstaterna skall också underrätta kommissionen om de bestämmelser som antagits på 
området”.

Ändringsförslag 52
Artikel 19, rubrik (ny)

Bevisbörda

Ändringsförslag 53
Artikel 20, rubrik (ny)

Tillämpningsområde

Ändringsförslag 54
Artikel 21, rubrik (ny)

Likabehandlingsorgan

Ändringsförslag 55
Artikel 22, rubrik (ny)

Dialog mellan arbetsmarknadens parter

Ändringsförslag 56
Artikel 22, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
nationell sedvänja och praxis, vidta lämpliga 
åtgärder för att främja dialogen mellan 

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
nationell sedvänja och praxis, vidta lämpliga 
åtgärder för att främja dialogen mellan 
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arbetsmarknadens parter i syfte att främja 
likabehandling, inklusive genom att 
övervaka praxis på arbetsplatser, 
kollektivavtal, etiska regler, forskning eller 
utbyte av erfarenheter och god praxis.

arbetsmarknadens parter i syfte att främja 
likabehandling, inklusive genom att 
övervaka praxis på arbetsplatser i samband 
med yrkesutbildning, tillgång till 
anställning, befordran och när det gäller 
efterlevnaden av kollektivavtal, etiska 
regler, forskning eller utbyte av erfarenheter 
och god praxis.

Motivering

Se motivering till ändringsförslag 10 (artikel 14).

Ändringsförslag 57
Artikel 22, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
nationell lagstiftning, nationella 
kollektivavtal eller nationell praxis 
uppmuntra arbetsgivarna att främja 
likabehandling av kvinnor och män på 
arbetsplatsen på ett planerat och 
systematiskt sätt.

3. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
nationell lagstiftning, nationella 
kollektivavtal eller nationell praxis 
uppmuntra arbetsgivarna att främja 
likabehandling av kvinnor och män i 
samband med yrkesutbildning, tillgång till 
anställning, befordran och arbetsvillkor på 
ett planerat och systematiskt sätt.

Motivering

Se motivering till ändringsförslag 10 (artikel 14).

Ändringsförslag 58
Artikel 23, rubrik (ny)

Dialog med icke-statliga organisationer

Ändringsförslag 59
Artikel 24, rubrik (ny)

Uppfyllande

Ändringsförslag 60
Artikel 24, led b
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b) bestämmelser som strider mot principen 
om likabehandling i individuella avtal eller 
kollektivavtal, löneskalor, löneavtal, interna 
personalbestämmelser, i interna regler för 
företag samt i regler för fria yrkesutövare 
och arbetstagar- eller 
arbetsgivarorganisationer, individuella 
anställningsavtal eller andra åtgärder skall 
eller får förklaras ogiltiga eller ändras

b) bestämmelser som strider mot principen 
om likabehandling i individuella avtal eller 
kollektivavtal om hel- eller deltidsarbete, 
löneskalor, löneavtal, interna 
personalbestämmelser, i interna regler för 
företag samt i regler för fria yrkesutövare 
och arbetstagar- eller 
arbetsgivarorganisationer, individuella 
anställningsavtal eller andra åtgärder skall 
förklaras ogiltiga eller ändras

Ändringsförslag 61
Artikel 24, led c

c) försäkringssystem som innehåller sådana 
villkor inte får godkännas eller förlängas 
genom administrativa åtgärder.

c) yrkesbaserade försäkringssystem och 
system för social trygghet som innehåller 
sådana villkor inte får godkännas eller 
förlängas genom administrativa åtgärder.

Ändringsförslag 62
Artikel 25, rubrik (ny)

Påföljd

Ändringsförslag 63
Artikel 26, rubrik (ny)

Sanktioner

Ändringsförslag 64
Artikel 27, rubrik (ny)

Förebyggande av diskriminering

Ändringsförslag 65
Artikel 27

Medlemsstaterna skall i enlighet med 
nationell lagstiftning, kollektivavtal eller 
allmän praxis uppmuntra arbetsgivare och 

Medlemsstaterna skall i enlighet med 
nationell lagstiftning, kollektivavtal eller 
allmän praxis se till att åtgärder vidtas för att 
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dem som ansvarar för tillgång till 
yrkesutbildning att vidta åtgärder för att 
förebygga alla former av 
könsdiskriminering, särskilt trakasserier 
och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

förebygga alla former av trakasserier och 
sexuella trakasserier i samband med 
yrkesutbildning, befordran, tillgång till 
anställning och på arbetsplatsen.

Motivering

Medlemsstaterna skall inte bara uppmuntra utan även garantera att åtgärder vidtas för att 
förhindra alla former av trakasserier, i synnerhet sexuella trakasserier – fenomen som inte 
enbart förekommer på arbetsplatser utan även vid anställning och i samband med 
yrkesutbildning.

Ändringsförslag 66
Artikel 27, stycke 1a (nytt)

Arbetsgivare och de som är ansvariga för 
yrkesutbildning bör även uppmuntras att 
inom ramen för sina skyldigheter vidta de 
åtgärder som avses i första stycket.

Ändringsförslag 67
Artikel 28, rubrik (ny)

Minimikrav

Ändringsförslag 68
Artikel 28

Genomförandet av bestämmelserna i detta 
direktiv skall under inga omständigheter 
vara en tillräcklig motivering för att sänka 
skyddsnivån för arbetstagare på det område 
som omfattas av direktivet, utan att detta 
påverkar medlemsstaternas rätt att med 
hänsyn till en förändrad situation införa 
lagar och andra författningar som skiljer sig 
från dem som gäller när detta direktiv 
anmäls, under förutsättning att direktivets 
bestämmelser uppfylls.

1. Genomförandet av bestämmelserna i detta 
direktiv skall under inga omständigheter 
vara en tillräcklig motivering för att sänka 
skyddsnivån för arbetstagare på det område 
som omfattas av direktivet, utan att detta 
påverkar medlemsstaternas rätt att med 
hänsyn till en förändrad situation införa 
lagar och andra författningar som skiljer sig 
från dem som gäller när detta direktiv 
anmäls, under förutsättning att direktivets 
bestämmelser uppfylls.

2. Medlemsstaterna får införa eller behålla 
bestämmelser som är mer fördelaktiga för 
skyddet av principen om likabehandling än 
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de som anges i detta direktiv.

Motivering

Denna bestämmelse finns alltid med i kvalificerad lagstiftning och den ger medlemsstaterna 
möjlighet att säkerställa en högre nivå på skyddet på likabehandlingsområdet.

Ändringsförslag 69
Artikel 29, rubrik (ny)

Jämställdhet

Ändringsförslag 70
Artikel 30

Medlemsstaterna skall se till att samtliga 
berörda personer på alla lämpliga sätt 
informeras om de åtgärder, som vidtas i 
enlighet med detta direktiv, till exempel på 
arbetsplatsen samt om de bestämmelser som 
redan gäller. 

Medlemsstaterna skall se till att samtliga 
berörda personer på alla lämpliga sätt 
informeras om de åtgärder, som vidtas i 
enlighet med detta direktiv, till exempel på 
arbetsplatsen, i samband med 
yrkesutbildning, tillgång till anställning 
och befordran samt om de bestämmelser 
som redan gäller. 

Ändringsförslag 71
Artikel 31, rubrik (ny)

Rapporter

Ändringsförslag 72
Artikel 31, punkt 2

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 skall medlemsstaterna vart fjärde år
underrätta kommissionen om bestämmelser 
som rör åtgärder som antagits i enlighet med 
artikel 141.4 i fördraget samt information 
om dessa åtgärder och genomförandet av 
dem. På grundval av den informationen 
kommer kommissionen vart fjärde år att 
anta och offentliggöra en rapport med en 
jämförande utvärdering av åtgärder med 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 skall medlemsstaterna vartannat år
underrätta kommissionen om bestämmelser 
som rör åtgärder som antagits i enlighet med 
artikel 141.4 i fördraget samt information 
om dessa åtgärder och genomförandet av 
dem. På grundval av den informationen 
kommer kommissionen vartannat år att anta 
och offentliggöra en rapport med en 
jämförande utvärdering av åtgärder med 
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hänsyn till förklaring nr 28 som fogas till 
slutakten till Amsterdamfördraget.

hänsyn till förklaring nr 28 som fogas till 
slutakten till Amsterdamfördraget.

Motivering

De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att genomföra detta direktiv bör anges i de 
nationella handlingsplanerna för sysselsättning som varje år översänds till kommissionen. 
Det här gör det möjligt att samla alla nationella sysselsättningsåtgärder i ett enda dokument, 
inklusive åtgärder för lika behandling av män och kvinnor.

Ändringsförslag 73
Artikel 32, rubrik (ny)

Översyn

Ändringsförslag 74
Artikel 33, rubrik (ny)

Genomförande

Ändringsförslag 75
Artikel 34, rubrik (ny)

Upphävande

Ändringsförslag 76
Artikel 35, rubrik (ny)

Ikraftträdande

Ändringsförslag 77
Artikel 36, rubrik (ny)

Adresser
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