
AD\561955SV.doc PE 353.426v03-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2004/0084(COD)

1.4.2005

YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförandet av 
principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet
(KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



PE 353.426v03-00 2/17 AD\561955SV.doc

SV

PA_Leg



AD\561955SV.doc 3/17 PE 353.426v03-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till direktiv samlar de tillämpliga direktiven avseende principen om lika lön för 
kvinnor och män (inklusive likabehandling av män och kvinnor i företags- eller yrkesbaserade 
system för social trygghet) och direktiven om likabehandling i fråga om tillgång till 
anställning, utbildning och yrkesutbildning, arbetsvillkor, omvänd bevisbörda, bl.a.:

− direktiv 75/117/EEG (lika lön för kvinnor och män),

− direktiv 76/207/EEG (genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män 
i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, 
ändrat genom direktiv 2002/73/EG),

− direktiv 86/378/EEG (genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män 
i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet, ändrat genom 
direktiv 96/97/EG),

− direktiv 97/80/EG (bevisbörda vid mål om könsdiskriminering).

Målen i förslaget till ett omarbetat direktiv är:

− att förenkla och kodifiera gemenskapslagstiftningen när det gäller likabehandling av 
kvinnor och män,

− att förstärka rättssäkerheten och tydligheten genom att lägga fram en enda 
sammanhängande text i Europeiska unionens anda om öppenhet och tillgänglighet för 
Europas medborgare,

− att låta EG-domstolens rättspraxis på området för likabehandling återspeglas.

I. Förslaget

Den europeiska arbetskraftens produktiva potential måste utnyttjas till fullo för att EU ska 
kunna uppnå de övergripande strategiska mål som fastställdes i Lissabon. Om detta ska lyckas 
måste åtgärder vidtas för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och avskaffa 
könsskillnaderna på alla områden.

Trots att kvinnors förvärvsfrekvens har ökat är skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och 
män fortfarande mycket stor (17,2 procentenheter)1. Andelen förvärvsarbetande är fortfarande 
lägre bland lågutbildade kvinnor och äldre kvinnor.

Löneskillnaderna mellan könen är fortfarande i genomsnitt 16 procent inom EU, och denna 
siffra har knappast förändrats alls under de senaste åren. Det är skillnader i deltagande på 
arbetsmarknaden, karriär- och lönestrukturer, yrkesmässig segregering – kvinnor arbetar ofta 
inom yrken som traditionellt sett anses ha lägre status – som är huvudorsakerna till 
löneskillnaderna.

  
1 Kommissionens rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män, 2004, KOM(2004)0115.
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Även om målet från Lissabonmötet om att 60 procent av alla kvinnor skall delta på 
arbetsmarknaden genomförs fram till 2010 kommer man inte att åstadkomma lika möjligheter 
för kvinnor och män, särskilt inte om en stor andel av kvinnorna arbetar i låglöneyrken med 
låg status.

Istället borde man ompröva vissa grundläggande kriterier för att uppnå likabehandling av 
kvinnor och män under utbildningen och i det sociala livet samt i yrkeslivet.

II. Förslaget

Principen om lika lön för kvinnor och män som utför likvärdigt arbete har fastställts i
artikel 141 i fördraget. Domstolens tolkning av principen är ”lika lön för likvärdigt arbete”, 
vilket är exakt det som betonas i omarbetningen av direktiven.

Utvärdering av arbeten med hjälp av ”systemet för arbetsklassificering” grundas enligt detta 
förslag på objektiva, icke könsdiskriminerande kriterier som innehåller garantier mot all form 
av diskriminering och utgör ett viktigt instrument som, om det används, bidrar till en 
arbetsmarknad präglad av öppenhet och insyn.

Ökad sysselsättning har ett direkt samband med möjligheten att förena familje- och yrkesliv 
(se kommissionens rapport från 2003). Enligt detta direktiv är det således nödvändigt att å ena 
sidan säkerställa skyddet för de män och kvinnor som vill bilda familj, eller har småbarn eller 
andra personer som kräver särskild vård att försörja. Å andra sidan är det också viktigt att ta 
hänsyn till de speciella förhållanden som rör graviditeten och perioden efter förlossningen så 
att ingen form av diskriminering skall kunna förekomma gentemot dessa personer, som mot 
bakgrund av ovannämnda situationer är extra sårbara i det hårda klimat som råder på 
arbetsmarknaden.

Medlemsstaternas åtgärder måste göras effektivare för att garantera en bättre tillämpning av 
principerna om lika lön och likabehandling så att alla som diskrimineras genom en kränkning 
av ovannämnda principer kan göra sina rättigheter gällande vid en domstol i medlemsstaten.

Föredraganden är positiv till en kontroll och en regelbundet återkommande utvärdering av 
effektiviteten i de åtgärder som har fastställts enligt detta direktiv, och som i praktiken innebär 
krav på medlemsstaterna att presentera uppgifter om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt om arbetsvillkor i 
rapporterna och statistiken som rör utvecklingen på arbetsmarknaden, både på nationell och 
europeisk nivå.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag 
i sitt betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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.

Ändringsförslag 2
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 och när det 
gäller tillgång till anställning eller 
yrkesutbildning, i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

Motivering

Trakasserier och sexuella trakasserier förekommer inte bara på arbetsplatsen, utan även i 
samband med tillgång till anställning eller yrkesutbildning.

Ändringsförslag 3
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 

(8) Principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete fastslås i artikel 141 och 
har sedan bekräftats genom EG-domstolens 
rättspraxis. Den är en viktig aspekt av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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därför lämpligt att fastställa bestämmelser 
för dess tillämpning.

principen om likabehandling av kvinnor och 
män men även en betydelsefull och 
oskiljbar del av gemenskapens regelverk 
när det gäller diskriminering på grund av 
kön. Det är därför lämpligt att fastställa 
bestämmelser för dess tillämpning.

Ändringsförslag 4
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. 

Samma skydd bör gälla för en arbetstagare 
som försvarar eller vittnar till förmån för 
en person som omfattas av detta direktiv..

Ändringsförslag 5
Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att garantera att 
principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet tillämpas.

Syftet med detta direktiv är att garantera att 
principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet tillämpas.

Därför innehåller det bestämmelser för att 
genomföra principen om likabehandling i 
fråga om följande:

Därför innehåller det bestämmelser för att 
genomföra principen om likabehandling i 
fråga om följande:

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

a) arbets- och lönevillkor,

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

c) företags- eller yrkesbaserade system för 
social trygghet.

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

Det innehåller också bestämmelser för att 
garantera att detta genomförande blir 
effektivare genom att lämpliga förfaranden 
har fastställts.

Det innehåller också bestämmelser för att 
garantera att detta genomförande blir 
effektivare genom att lämpliga förfaranden 
har fastställts.
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Motivering

Det är nödvändigt att ändra ordningsföljden vad gäller uppräkningen av områden så att de 
stämmer överens med kapitlens ordningsföljd i avdelning II. Ändringen är nödvändig för att 
bevara kapitlens ordningsföljd i avdelning II.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 1, led b

b) indirekt diskriminering: när en skenbart 
neutral bestämmelse eller ett skenbart 
neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt 
missgynnar personer av ett visst kön jämfört 
med personer av det andra könet, om inte 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 
objektivt kan motiveras av ett berättigat mål 
och medlen för att uppnå detta mål är 
lämpliga och nödvändiga.

b) indirekt diskriminering:

– när en skenbart neutral bestämmelse eller 
ett skenbart neutralt kriterium eller 
förfaringssätt särskilt missgynnar personer 
av ett visst kön jämfört med personer av det 
andra könet, om inte bestämmelsen, kriteriet 
eller förfaringssättet objektivt kan motiveras 
av ett berättigat mål och medlen för att 
uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

– mindre gynnsam behandling av kvinnor 
som är gravida eller barnlediga, enligt 
definitionen i direktiv 92/85/EEG.

Ändringsförslag 7
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

Trakasserier har inget samband med en persons kön.
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Ändringsförslag 8
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 eller vilken annan form som 
helst av 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.

Motivering

Det är ingen skillnad på fysiskt eller icke-verbalt beteende.

Ändringsförslag 9
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.

Motivering

All annan ersättning förutom bas- eller minimilön.

Ändringsförslag 10
Artikel 2, punkt 1, led fa (nytt)

fa) yrkesmässig befordran: avancemang i 
befattning eller ansvarsområde, inklusive 
villkoren för utannonserandet eller 
utnämnandet.

Motivering

Det är nödvändigt med en definition av befordran så att begreppet inte kan utnyttjas för att 
undvika krav på lika möjligheter.

Ändringsförslag 11
Artikel 2, punkt 2, led ba (nytt)
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ba) mindre förmånlig behandling av en 
kvinna i samband med graviditet, 
moderskaps- eller adoptionsledighet.

Motivering

För att förtydliga och underlätta läsningen av detta direktiv bör man samla de situationer 
som innebär en diskriminering i en enda artikel, såsom de definieras i direktiv 2002/73/EG, 
som ändrat direktiv 92/85/EG. Det vore även önskvärt att omfatta adoption, som tas upp i 
direktiv 96/34/EG.

Ändringsförslag 12
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, 
föräldraledighet eller ledighet av 
familjeskäl, 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 erbjuda skydd för både män och kvinnor i deras roll som föräldrar.

Ändringsförslag 13
Artikel 4

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

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

Ändringsförslag 14
Artikel 8, led d

d) fastställa olika regler, förutom vad som 
bestäms i h, i och j, för återbetalning av 
avgifter då en arbetstagare lämnar ett system 

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

utan att ha uppfyllt de villkor som garanterar 
honom en uppskjuten rätt till 
långtidsförmåner,

Motivering

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

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

2) nuvarande punkt j) ”fastställa olika nivåer för arbetsgivaravgifter, utom (…)”

Kommissionen har i detta förslag delat på de två punkterna.

Ändringsförslag 15
Artikel 8, 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 barn-, 
föräldra- eller adoptionsledighet, eller 
ledighet av familjeskäl som beviljas enligt 
lag eller avtal och betalas av arbetsgivaren,

Motivering

Begreppet barnledighet skiljer sig från begreppet föräldraledighet, vilket definieras som en 
ledighet som beviljas en arbetstagare, man eller kvinna, med anledning av ett barns födelse 
eller vid adoption av ett barn för att vårda detta barn under minst tre månader och upp till en 
bestämd ålder som får vara upp till åtta år och som skall fastställas av medlemsstaterna 
och/eller av arbetsmarknadens parter.( §2.1 i rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om 
ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS.

Ändringsförslag 16
Artikel 8, 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 
system.

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 
system.
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Motivering

Punkt i) nämns som ett undantag från principen om likabehandling. Detta är felaktigt och 
beror på att punkt i) i direktiv 96/97/EG består av två delar:

1) punkt i) i förslaget ”fastställa olika nivåer för arbetstagares avgifter,”

2) punkt j) i förslaget ”fastställa olika nivåer för arbetstagares avgifter, med undantag av 
(…)”

Kommissionen har i detta förslag delat på de två punkterna.

Ändringsförslag 17
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.

Ändringsförslag 18
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, t.ex. åtgärder för att främja 
tillhandahållande av barnomsorg och vård 
av andra vårdbehövande personer, för att i 
praktiken säkerställa full jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet, särskilt i 
fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt 
arbetsvillkor.

Motivering

Tillhandahållande av barnomsorg är av ökande betydelse för att säkerställa verkliga lika 
möjligheter. Det är oerhört viktigt att ange de situationer i vilka principen om likabehandling 
bör tillämpas.

Ändringsförslag 19
Artikel 15, punkt 1

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

utgår
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diskriminering enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 20
Artikel 15, punkt 2

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.

En kvinna som är moderskapsledig, eller 
befinner sig i slutet av en ledighet som har 
ett direkt samband med eller är i anslutning 
till en adoption eller föräldraledighet 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.

Motivering

Före detta punkt 1 har lagts under avdelning I, allmänna bestämmelser, artikel 2.2 c nytt, för 
att samla de situationer som innebär en diskriminering i en enda artikel.

Det är nödvändigt att fullt ut tillämpa rätten till moderskaps- och faderskapsledighet genom 
att skapa effektiva skydd mot diskriminering av föräldrar som utnyttjar sin legitima rätt enligt 
nationell lag. Kvinnor och män borde åtnjuta samma skydd när de återvänder till sina 
anställningar efter en ledighet som hänger ihop med vård av små barn. Detta ändringsförslag 
tar upp ett ändringsförslag från parlamentet av artikel 2.7 i direktiv 2002/73/EG, som ändrar 
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 21
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 

Medlemsstaterna skall i sina rättsordningar 
införa nödvändiga bestämmelser för att 
garantera effektiva, proportionerliga och
avskräckande påföljder om skyldigheterna 
enligt detta direktiv inte respekteras. 
Kompensation eller gottgörelse för den 
förlust eller skada som lidits av den person 
som drabbats av en behandling i strid mot 
detta direktiv skall vara kännbar, effektiv 
och stå i proportion till den skada som lidits
och 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 
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som avses i detta direktiv är vägran att 
beakta hans/hennes arbetsansökan.

diskriminering i den mening som avses i 
detta direktiv är vägran att beakta 
hans/hennes arbetsansökan.

Motivering

Genom ändringsförslaget bringas artikeln i överensstämmelse med skälet i punkt 3. 
ÅTGÄRDER SOM FASTSTÄLLS I FÖRSLAGET TILL DIREKTIV under punkten 
”direktivets nyheter” – ”Rättspraxis rörande sanktioner/påföljder utvidgas till att omfatta 
alla områden som täcks av detta förslag, i överensstämmelse med de ändringar som gjordes 
genom direktiv 2002/73/EG (se artikel 18 och 26 i förslaget))”samt stämmer överens med 
skälet i avdelning IV: GENOMFÖRANDE – I denna avdelning åläggs medlemsstaterna ”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 22
Artikel 22, punkt 1

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

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

Ändringsförslag 23
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 på ett 
planerat och systematiskt sätt under 
yrkesutbildning, vid tillgång till och 
främjande av sysselsättning samt i 
arbetsvillkoren.
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Ändringsförslag 24
Artikel 24, led b

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, löneskalor, löneavtal, 
tjänstebenämningar, 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 25
Artikel 27

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

1. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
nationell lagstiftning, kollektivavtal eller 
allmän praxis se till att åtgärder vidtas för att 
förebygga alla former av trakasserier, 
särskilt sexuella trakasserier under 
yrkesutbildningen och vid tillgång till 
anställning och befordran samt på 
arbetsplatsen.

Ändringsförslag 26
Artikel 27, punkt 2 (ny)

2. Arbetsgivare och de som ansvarar för 
tillgång till yrkesutbildning skall också 
uppmuntras att, inom ramen för de 
skyldigheter som åläggs dem, vidta de 
åtgärder som anges i punkt 1.

Ändringsförslag 27
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 

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 
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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.

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 
de som anges i detta direktiv.

Motivering

Medlemsstaterna måste, om de så önskar, få anta lagstiftning som är mer fördelaktig i fråga 
om likabehandling för att upprätthålla en så hög skyddsnivå som möjligt.

Ändringsförslag 28
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 samt om de bestämmelser som 
redan gäller, och vid tillgång till 
anställning, utbildning och yrkesutbildning 
samt arbetsvillkor. 

Ändringsförslag 29
Artikel 31

1. Medlemsstaterna skall senast den … 
överlämna till kommissionen all den 
information som behövs för att 
kommissionen skall kunna utarbeta en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall senast den … 
överlämna till kommissionen all den 
information som behövs för att 
kommissionen skall kunna utarbeta en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av detta direktiv.

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 

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 
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kommer kommissionen vart fjärde år att 
anta och offentliggöra en rapport med en 
jämförande utvärdering av åtgärder med 
hänsyn till förklaring nr 28 som fogas till 
slutakten till Amsterdamfördraget.

kommer kommissionen vartannat år att anta 
och offentliggöra en rapport med en 
jämförande utvärdering av åtgärder med 
hänsyn till förklaring nr 28 som fogas till 
slutakten till Amsterdamfördraget.

Motivering

Det bör finnas en förteckning över de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att tillämpa 
direktivet i de nationella handlingsplaner för sysselsättning som varje år presenteras för 
kommissionen. Det skulle då bli möjligt att samla samtliga nationella åtgärder för 
sysselsättning, inklusive likabehandling av kvinnor och män, i ett enda dokument.
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