
AM\565760SV.doc PE 357.804v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

29.4.2005 PE 357.804v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 17–82

Förslag till betänkande (PE 355.544v01-00)
Angelika Niebler
Genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet

Förslag till direktiv (KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 17
Skäl 2

(2) Likabehandling av kvinnor och män är 
en grundläggande princip i 
gemenskapslagstiftningen som 
gemenskapen enligt artiklarna 2 och 3.2 i 
fördraget måste främja i all sin verksamhet.

(2) Jämställdhet mellan kvinnor och män är 
en grundläggande princip i 
gemenskapslagstiftningen enligt artiklarna 2 
och 3.2 i fördraget och domstolens 
rättspraxis. Enligt dessa bestämmelser i 
fördraget är jämställdhet mellan kvinnor 
och män en "uppgift" och ett "syfte" för 
gemenskapen och den åläggs uttryckligen 
att främja jämställdhet i all sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Grundprincipen är inte någon princip om ”likabehandling” utan om ”jämställdhet” mellan 
kvinnor och män (artiklarna 2 och 3.2 i EG-fördraget, artikel 23 i stadgan om grundläggande 
rättigheter, skäl 4 i direktiv 2004/113). Meningen: ”Enligt dessa bestämmelser i fördraget är 
jämställdhet mellan kvinnor och män en ’uppgift’ och ett ’syfte’ för gemenskapen”, som ingår 
i skäl 4 i inledningen till direktiv 2002/73, bör inte strykas eftersom den uttrycker 
jämställdhetens karaktär och grundläggande vikt enligt fördraget. Det är därför meningen 
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ingår i skäl 5 till direktiv 2004/113.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 18
Skäl 2

(2) Likabehandling av kvinnor och män är 
en grundläggande princip i 
gemenskapslagstiftningen som gemenskapen 
enligt artiklarna 2 och 3.2 i fördraget måste 
främja i all sin verksamhet.

(2) Likabehandling av kvinnor och män är 
en grundläggande princip i 
gemenskapslagstiftningen som gemenskapen 
enligt artiklarna 2 och 3.2 i fördraget måste 
främja i all sin verksamhet. 
Likabehandlingen inbegriper jämställdhet 
för personer som genomgår könsbyte.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse behövs för att trygga respekten av domstolens avgöranden enligt vilka 
transpersoners rättigheter skall skyddas. Se även artikel 2.2c (ny). Mål C-13/94 P v S mot 
Cornwall County council [1996] REG I-2143 och mål C-117/01 K.B. mot National Health 
Service Pensions Agency, Secretary of state [7 januari 2004].

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 19
Skäl 4

(4) I artiklarna 21 och 23 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna förbjuds också all 
könsdiskriminering och fastställs rätten till 
likabehandling av kvinnor och män på alla 
områden, inklusive i fråga om anställning, 
yrke och lön.

(4) I artiklarna 21 och 23 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna förbjuds också all 
könsdiskriminering och fastställs rätten till 
likabehandling av kvinnor och män på alla 
områden, inklusive i fråga om anställning, 
yrke, lön och rimlig föräldraledighet som 
en individuell rättighet för båda 
föräldrarna.

Or. en

Motivering

Detta stämmer överens med direktivet om föräldraledighet (96/34/EG), enligt vilket 
föräldraledighet är en individuell rättighet för båda föräldrarna.
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Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 20
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 som har samband med en 
persons kön och sexuella trakasserier strider 
mot principen om likabehandling av kvinnor 
och män. De utgör könsdiskriminering 
enligt detta direktiv. Sådana former av 
diskriminering förekommer inte enbart på 
arbetsplatsen utan även i samband med 
tillgång till anställning, utbildning och 
befordran. Dessa former av diskriminering 
bör alltså förbjudas. Om de fortsätter att 
förekomma bör de bli föremål för 
avskräckande påföljder och behandlas i 
domstol.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med artiklarna 13, 137 och 141 i EG-fördraget och med 
domstolens rättspraxis, enligt vilka eliminering av sexuell diskriminering är en 
grundläggande rättighet.

Ändringsförslag från Emine Bozkurt

Ändringsförslag 21
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, 
också mot den särskilt utsatta grupp som 
invandrarkvinnor utgör, och särskilt att 
vidta åtgärder för att förebygga trakasserier 
och sexuella trakasserier på arbetsplatsen 
samt i samband med tillträdet till arbete 
och yrkesutbildning, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Or. nl
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Motivering

Invandrarkvinnor råkar ofta ut för dubbel diskriminering, både till följd av sitt kön och sin 
härkomst. Denna grupp bör därför inte heller glömmas bort i samband med likabehandling 
av kvinnor och män. 

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 22
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, vid tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran,
i enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis.

Or. fr

Motivering

Trakasserier och sexuella trakasserier förekommer inte bara på arbetsplatser, utan också och 
vid tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran.

Ändringsförslag från Anne Van Lancker and Christa Prets

Ändringsförslag 23
Skäl 9a (nytt)

(9a) Medlemsstaterna bör tillsammans med 
arbetsmarknadens parter söka lösa 
problemet med fortgående löneskillnader 
mellan könen och könsegregerad 
arbetsmarknad med hjälp av system för 
flexibel arbetstid som gör det lättare för 
såväl män som kvinnor att förena familjeliv 
och arbetsliv. Detta inbegriper rimlig 
föräldraledighet som båda föräldrarna kan 
utnyttja och tillgång till barnomsorg och 
anhörigvård till ett överkomligt pris.
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Or. en

Motivering

Jämställdhetskravet medför förändringar som påverkar både kvinnor och män. Det är därför 
viktigt att medlemsstaterna i samarbete med arbetsmarknadens parter utarbetar strategier för 
att säkerställa full jämställdhet i praktiken.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 24
Skäl 9a (nytt)

(9a) Medlemsstaterna bör tillsammans med 
arbetsmarknadens parter lösa problemet 
med den ännu rådande könsbaserade 
löneklyftan och könssegregeringen på 
arbetsmarknaden genom flexibla 
arbetstidslösningar som gör det möjligt 
både för kvinnor och män att kombinera 
arbete och familjeliv. Detta inbegriper 
lämpliga arrangemang för 
föräldraledighet, som kan tas ut av båda 
föräldrarna, och ledighet av familjeskäl, 
utan att nya finansiella eller andra 
rättigheter skapas.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att i förslaget inbegripa alla former av ledighet som kvinnor och 
män kan ha nytta av i familjelivet och i syfte att skydda dem, utan att detta får till följd att nya 
finansiella eller andra rättigheter skapas i medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Anne Van Lancker and Christa Prets

Ändringsförslag 25
Skäl 13a (nytt)

(13a) Medlemsstaterna bör se till att 
tillförlitliga uppgifter om användningen av 
könstillhörighet som en avgörande 
försäkringsteknisk faktor samlas in, 
offentliggörs och regelbundet uppdateras.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna i enlighet med direktiv 2004/13 samlar in tillförlitliga 
uppgifter om användningen av könstillhörighet som en avgörande försäkringsteknisk faktor.

Ändringsförslag från Anne Van Lancker and Christa Prets

Ändringsförslag 26
Skäl 13b (nytt)

(13b) All information som medlemsstaterna 
förmedlar till kommissionen i enlighet med 
artikel 31 skall inbegripa tillförlitliga 
uppgifter om användningen av 
könstillhörighet som en avgörande 
försäkringsteknisk faktor, vilka skall 
samlas in, offentliggöras och regelbundet 
uppdateras.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget om ett nytt skäl 13a.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 27
Skäl 15a (nytt)

(15a) Stöd för att öka andelen kvinnor med 
universitetsexamen som får jobb inom sin 
yrkesgren eller på sin utbildningsnivå har 
stor betydelse för tillämpandet av principen 
om lika möjligheter för och lika behandling 
av kvinnor och män i arbetsmarknads- och 
utbildningsfrågor.

Or. el

Motivering

Andelen kvinnor med högskoleexamen har ökat väsentligt och är i dag ungefär 60 %. 
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Däremot har andelen kvinnor på högre tjänster motsvarande deras utbildningsnivå inte ökat 
lika mycket. Jämställdhet inom sysselsättningen förutsätter att det råder lika möjligheter att 
få anställning på alla nivåer inom arbetslivet. Av denna anledning är det diskriminerande att 
anställa kvinnor på tjänster som de är överkvalificerade för.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 28
Skäl 16

(16) Enligt artikel 141.4 i fördraget får 
principen om likabehandling inte hindra 
medlemsstaterna från att behålla eller 
besluta om åtgärder som rör särskilda 
förmåner för att göra det lättare för det 
underrepresenterade könet att utöva 
yrkesverksamhet eller för att förebygga eller 
kompensera nackdelar i yrkeskarriären.

(16) I syfte att i praktiken säkerställa full 
jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor 
och män får principen om likabehandling 
enligt artikel 141.4 i fördraget inte hindra 
medlemsstaterna från att behålla eller 
besluta om åtgärder som rör särskilda 
förmåner för att göra det lättare för det 
underrepresenterade könet att utöva 
yrkesverksamhet eller för att förebygga eller 
kompensera nackdelar i yrkeskarriären. Mot 
bakgrund av den rådande situationen och 
förklaring nr 28 till Amsterdamfördraget 
bör medlemsstaterna i första hand sträva 
efter att förbättra kvinnornas situation i 
arbetslivet.

Or. en

Motivering

Den första delen av meningen i artikel 141.4 i EG-fördraget (”I syfte att i praktiken 
säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män”), som visar på karaktären 
på positiva åtgärder som ett sätt att uppnå omfattande jämställdhet, saknas och bör läggas 
till här. Hänvisningen till förklaring nr 28 till Amsterdamfördraget, i vilken det står att 
”…medlemsstaterna … i första hand [bör] sträva efter att förbättra kvinnornas situation i 
arbetslivet” bör inte strykas eftersom faktisk ojämlik behandling drabbar främst kvinnor, 
varför man snarast i första hand måste åtgärda denna bristande jämlikhet genom positiv 
särbehandling.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 29
Skäl 18

(18) Domstolen har konsekvent framhållit (18) Domstolen har konsekvent framhållit 
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att det när det gäller principen om 
likabehandling är legitimt att skydda 
kvinnans fysiska tillstånd under och efter en 
graviditet. Detta direktiv påverkar därför inte 
tillämpningen av rådets direktiv 92/85/EEG 
av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att 
förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
för arbetstagare som är gravida, nyligen har 
fött barn eller ammar.

att det när det gäller principen om 
likabehandling är legitimt att skydda 
kvinnans fysiska tillstånd under och efter en 
graviditet och att vidta åtgärder för 
moderskapsskydd som ett sätt att uppnå full 
jämställdhet. Detta direktiv påverkar därför 
inte tillämpningen av rådets direktiv 
92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om 
åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa 
på arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
och direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 
om ramavtalet om föräldraledighet.

Or. en

Motivering

Dessa hänvisningar är mycket viktiga för en korrekt tolkning av bestämmelserna om 
moderskapsskydd och möjligheten att förena familje- och arbetsliv. De är också mycket 
viktiga för Europas framtid, eftersom åtgärder för moderskapsskydd och möjligheten att 
förena familje- och arbetsliv är oundgängliga faktorer för att unionen skall kunna uppnå sina 
strategiska sociala och ekonomiska mål (Lissabonstrategin) och med tanke på de 
demografiska problem som unionen står inför, vilka hotar inte bara dess framtid, utan hela 
dess överlevnad.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 30
Skäl 19

(19) Av tydlighetsskäl är det därför lämpligt 
att anta särskilda bestämmelser om skyddet 
av kvinnors anställningsrättigheter vid 
moderskapsledighet och särskilt deras rätt att 
återuppta samma arbete eller ett likvärdigt 
arbete och inte få försämrade villkor på 
grund av denna ledighet.

(19) Av tydlighetsskäl är det därför lämpligt 
att anta särskilda bestämmelser om skyddet 
av kvinnors anställningsrättigheter vid 
moderskapsledighet och särskilt deras rätt att 
återuppta samma arbete eller ett likvärdigt 
arbete och inte få försämrade villkor på 
grund av denna ledighet samt komma i 
åtnjutande av de förbättringar av 
arbetsvillkoren som hon skulle ha haft rätt 
till under sin bortovaro.

Or. en
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Motivering

Denna specifika rättighet återspeglar mycket viktig rättspraxis från domstolen, särskilt 
mål C-136/95, Thibault [1998] REG, I-2011, och gör den till en del av gemenskapens 
regelverk.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 31
Skäl 20

(20) För att principen om likabehandling 
skall kunna genomföras i praktiken måste 
medlemsstaterna införa lämpliga 
förfaranden.

(20) För att principen om likabehandling 
skall kunna genomföras i praktiken måste 
medlemsstaterna införa lämpliga 
förfaranden, t.ex. förse kommissionen med 
uppdaterad statistik om hur genomförandet 
av principen om likabehandling fortskrider 
i deras nationella lagstiftning och praxis.

Or. fr

Motivering

För tydlighetens skull är det nödvändigt att precisera vad ”lämpliga förfaranden” är. De bör 
inbegripa förfaranden för att samla in och sprida information.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 32
Skäl 20

(20) För att principen om likabehandling 
skall kunna genomföras i praktiken måste 
medlemsstaterna införa lämpliga 
förfaranden.

(20) För att principen om likabehandling 
skall kunna genomföras i praktiken måste 
medlemsstaterna införa lämpliga förfaranden 
för att till exempel tillhandahålla 
kommissionen uppdaterad och korrekt 
statistik om läget i inlemmandet av 
principen om likabehandling i den 
nationella lagstiftningen och praxisen.

Or. en
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Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 33
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.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att även skydda kollegor till den som utsatts för diskriminering när 
dessa stödjer honom/henne som vittne eller på annat sätt, eftersom de också ofta blir utsatta. 
Denna mening inlemmades i direktiv 2002/73 eftersom erfarenheten och forskning visade att 
ett tungt vägande skäl till att kvinnor tvekar till att gå till domstol eller ens till behöriga 
myndigheter är bristen på bevis. Kollegorna till diskriminerade personer är lika rädda för att 
utsättas för diskriminering som offret själv, och undviker därför att ställa upp som vittnen i 
domstol eller andra myndigheter.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 34
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.
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Or. fr

Motivering

En arbetstagares rätt i samband med att han försvarar eller lämnar bevis till förmån för en 
person som skyddas enligt detta direktiv tas upp i direktiv 2002/73/EG. Det synes berättigat 
att i detta förslag ta med texten från skäl 17 i direktiv 2002/73/EG för att klargöra att en 
sådan arbetstagare kan göra anspråk på samma skydd.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 35
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, om 
sanktionen enligt nationell lagstiftning 
skall utgöras av ersättning, skall vara 
adekvat i förhållande till den skada som 
lidits. Därför bör det inte fastställas någon 
övre gräns för denna kompensation.

Or. en

Motivering

Formuleringen i detta skäl kan ge upphov till missförstånd vad gäller sanktionernas karaktär. 
Den kan ge intrycket att det enligt EG-lagstiftningen endast krävs ersättning som sanktion vid 
överträdelser av jämställdhetsprincipen.

Ändringsförslag från Anne Van Lancker and Christa Prets

Ändringsförslag 36
Skäl 28a (nytt)

(28a) I syfte att skapa ökad förståelse för 
varför kvinnor och män behandlas olika i 
arbetslivet bör jämförbar könsuppdelad 
information och statistik tas fram,
analyseras och tillgängliggöras på lämpliga 
nivåer.

Or. en



PE 357.804v01-00 12/37 AM\565760SV.doc

SV

Motivering

De befintliga uppgifterna räcker inte alltid till.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 37
Artikel 1, stycke 3

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 och effektiva sanktioner 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Omnämnandet av att effektiva sanktioner skall tillämpas vid fall av diskriminering gör detta 
stycke tydligare.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 38
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, varvid 
ekonomiska eller budgetära 
hänsynstaganden inte i sig utgör något 
berättigat mål.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att mycket tydligt slå fast att diskriminering mellan kvinnor och män inte får 
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motiveras med ekonomiska eller budgetära ändamål och att sådana hänsynstaganden inte 
kan betraktas som berättigade mål. På detta sätt görs domstolens rättspraxis explicit, bland 
annat mål C-187/00 Kutz-Bauer mot Freie und Hansestadt Hamburg [2003] REG I-2741 och 
mål C-77/02 Steinickle mot Bundesanstalt für Arbeit [2003] REG I-9027, där det fastställts 
att det inte är tillåtet att ”motivera en diskriminering … endast med att ett undanröjande av 
denna diskriminering skulle leda till kostnadsökningar”.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 39
Artikel 2, punkt 1, led da (nytt)

(da) arbetstrakasserier: ett beteende som 
genom verbala angrepp, social utstötning, 
spridande av kritik eller rykten eller andra 
likartade beteenden, skapar en hotfull, 
fientlig och förödmjukande arbetsmiljö för 
den person som utsätts för det.

Or. es

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 40
Artikel 2, punkt 2, led ba (nytt)

(ba) Mindre förmånlig behandling av en 
kvinna som har samband med graviditet 
eller moderskapsledighet skall anses utgöra 
diskriminering enligt direktiv 92/85/EEG.

Or. fr

Motivering

Mindre förmånlig behandling av en gravid kvinna eller en kvinna på moderskapsledighet 
måste också anses som diskriminering. Dessutom är det nödvändigt med en hänvisning till 
direktiv 92/85/EEG eftersom moderskapsledigheten inte är definierad.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 41
Artikel 2, punkt 2, led c (nytt)
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(c) mindre förmånlig behandling på grund 
av könsbyte.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse behövs för att trygga respekten av domstolens avgöranden enligt vilka 
transpersoners rättigheter skall skyddas. Se även det ändrade skäl 2. Mål C-13/94  P v S mot 
Cornwall County council [19996] REG I-2143 och mål C-117/01 K.B. mot National Health 
Service Pensions Agency och Secretary of State [7 januari 2004].

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 42
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, faderskap, föräldraledighet, 
olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet samt 
arbetssökande liksom även pensionerade och 
invalidiserade arbetstagare, och deras 
medförsäkrade i enlighet med nationell lag 
och/eller praxis.

Or. en

Motivering

Direktivet måste trygga skydd för såväl män som kvinnor i deras egenskap av föräldrar.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 43
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
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 
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arbetslivet.

Or. en

Motivering

Denna text återfinns f.n. som artikel 14 under avdelning II, ”Särskilda bestämmelser”, 
kapitel 3, ”Principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor”. Detta bör dock vara en 
allmän bestämmelse under avdelning I, i form av en ny artikel 4 efter den befintliga artikel 3.

Det är viktigt att uppmuntra medlemsstaterna att tillämpa positiv särbehandling, varför detta 
bör lyftas fram som en allmän bestämmelse, precis som i direktiv 2004/113 om 
könstillhörighet och i direktivet om ras. Det skulle göra det nya direktivet mer enhetligt och 
tydligt.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 44
Artikel 4

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

För lika eller likvärdigt arbete skall all 
diskriminering på grund av kön avskaffas 
vid alla former och villkor för ersättningen 
från en och samma källa. Arbetsgivaren 
skall vara skyldig att motivera 
löneskillnader på objektiva grunder i 
enlighet med proportionalitetsprincipen.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att arbetsgivaren i fall då en man och en kvinna har ett lika eller 
likvärdigt arbete kan rättfärdiga en eventuell löneskillnad på objektiva grunder som inte har 
något att göra med könstillhörigheten. På detta sätt görs principerna i domstolens rättspraxis 
explicita, i synnerhet de som fastställts i målet Brunnhofer.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 45
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a



PE 357.804v01-00 16/37 AM\565760SV.doc

SV

Detta kapitel avser personer som ingår i 
arbetskraften, inklusive egenföretagare, 
makar som arbetar i familjeföretag, 
arbetstagare som är sjukskrivna, 
moderskaps-, faderskaps- eller 
föräldralediga eller har råkat ut för en 
olycka eller ofrivilligt blivit arbetslösa, och 
personer som söker arbete samt 
funktionshindrade arbetstagare och dessa 
arbetstagares förmånstagare, i enlighet 
med nationell lagstiftning och/eller praxis.

Or. fr

Motivering

Direktivet måste säkerställa jämställdhet både i yrkeslivet och hemlivet.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 46
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 ledighet av 
familjeskäl som beviljas enligt lag eller avtal 
och betalas av arbetsgivaren,

Or. fr

Motivering

Då en arbetstagare enligt nationell lagstiftning eller artikel 16 i förslaget kan få 
faderskapsledigt eller adoptionsledigt skall denna rätt inte leda till upphävande av innehavet 
eller förvärvet av rättigheter inom det sociala trygghetssystemet.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 47
Artikel 13, punkt 1, led a

a) Villkor för tillträde till anställning, till 
verksamhet som egenföretagare och till 
yrkesutövning, inklusive urvalskriterier och 

a) Villkor för tillträde till anställning, till 
verksamhet som egenföretagare och till 
yrkesutövning, inklusive urvalskriterier och 
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krav för anställning inom alla 
verksamhetsgrenar på alla nivåer i 
arbetslivet, inbegripet befordran.

meritvärderingskriterier samt krav för 
anställning och placering på en tjänst på 
alla nivåer inom alla verksamhetsgrenar på 
alla nivåer i arbetslivet, inbegripet 
befordran.

Or. el

Motivering

Likabehandling i arbetslivet kräver bland annat att kvinnor väljs ut till och placeras på lediga 
tjänster som motsvarar deras meriter och inte på tjänster som de är överkvalificerade för. 
Kvinnors möjligheter att i högsta möjliga grad utnyttja sina kunskaper och sin kapacitet i 
yrkeslivet är en väsentlig aspekt av principen om jämställdhet på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 48
Artikel 13, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall med jämna 
mellanrum utvärdera den yrkesverksamhet 
som nämns i punkt 2 för att mot bakgrund 
av den sociala utvecklingen avgöra, om det 
är berättigat att bibehålla ifrågavarande 
undantag. De skall underrätta 
kommissionen om resultaten av denna 
utvärdering.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse ingår i artikel 13, som punkt 3, men det rör sig om en slutbestämmelse i 
direktiv 76/207 och hör därför till slutbestämmelserna i det omarbetade direktivet, som 
artikel 31.3.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 49
Artikel 14

Medlemsstaterna får behålla eller besluta 
om åtgärder inom ramen för artikel 141.4 i 
fördraget för att i praktiken säkerställa full 

utgår
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jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att uppmuntra medlemsstaterna att tillämpa positiv särbehandling, varför detta 
bör lyftas fram som en allmän bestämmelse, precis som i direktiv 2004/113 om 
könstillhörighet och i direktivet om ras. Det skulle göra det nya direktivet mer enhetligt och 
tydligare.

Denna text återfinns f.n. som artikel 14 under avdelning II, ”Särskilda bestämmelser”, 
kapitel 3, ”Principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor”. Detta bör dock vara en 
allmän bestämmelse under avdelning I, i form av en ny artikel 4 efter den befintliga artikel 3. 
Texten bör därför strykas i artikel 14 och föras in som en ny artikel efter artikel 3 under 
avdelning I, se relevant ändringsförslag.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 50
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 skall behålla och besluta 
om åtgärder inom ramen för artikel 141.4 i 
fördraget för att i praktiken säkerställa full 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet, till exempel att erbjuda 
barnomsorg till ett överkomligt pris.

Or. en

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 51
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. Inom denna ram skall 
medlemsstaterna erbjuda kvinnor som har 
ansvaret för barn eller personer som är 
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beroende av dem lämpligt stöd och 
kombinationer av stöd eller möjlighet att 
komma tillbaka till en heltidsanställning 
efter en tid av deltidsarbete, under vilken de 
skall ha samma rätt till socialförsäkring, 
sjukvård och möjlighet till yrkesmässig 
utveckling.

Or. el

Motivering

Kvinnor som har små barn, ensamstående mödrar och kvinnor som tar hand om personer 
som är beroende av dem är typiska exempel på personer som p.g.a. ett större familjeansvar 
inte har samma möjligheter att delta i arbetslivet som andra arbetstagare. De åtgärder som 
föreskrivs i artikel 141.4 i fördraget måste främst koncentreras på de kvinnliga arbetstagare 
som har svårt att förena arbete och familjeliv. I de fall där familjens behov kräver att dessa 
kvinnor periodvis arbetar deltid så måste de under denna tid ha samma möjligheter till 
socialförsäkringar, sjukvård och yrkesutveckling.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 52
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

Or. fr

Motivering

Mindre förmånlig behandling av en gravid kvinna eller en kvinna på moderskapsledighet 
måste också anses som diskriminering. Dessutom är det nödvändigt med en hänvisning till 
direktiv 92/85/EEG eftersom moderskapsledigheten inte är definierad.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 53
Artikel 15, punkt 2

2. En kvinna som är moderskapsledig skall 
vid ledighetens slut ha rätt att återgå till sitt 

2. En kvinna som är moderskapsledig skall 
vid ledighetens slut, eller efter frånvaro som 
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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.

har direkt samband med eller följer på en 
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.

Or. fr

Motivering

Män och kvinnor måste ha samma skydd när det gäller att återvända till arbetet efter en 
ledighet av familjeskäl.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 54
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.

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 skall även omfattas av 
alla anställningsvillkor, med undantag för 
dem som rör normal minimigrundlön.

Or. en

Motivering

Mammalediga kvinnor bör i alla hänseenden behandlas som om de inte vore frånvarande och 
inte påverkas negativt av sin bortovaro, utom när det gäller full lön i enlighet med domstolens 
mål, t.ex. Alabaster mot Woolwich plc, C-147/02 [2004] IRLR 486 ECJ, Boyle m.fl. mot 
Equal Opportunities Commission, C-411/96 [1998] IRLR 717 ECJ, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries mot Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 
ECJ, Gillespie mot Northern Health and Social Services Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 
ECJ, Lewen mot Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 ECJ samt Merino Gómez mot Continental 
Industrias del Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 ECJ. 
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Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 55
Artikel 17, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla 
som anser sig förfördelade på grund av att 
principen om likabehandling inte har 
tillämpats på dem, 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.

Or. fr

Motivering

Som förslaget nu är formulerat blir tillgång till juridiska eller administrativa förfaranden 
villkorade av att man först har vänt sig till andra instanser. Det finns ingen anledning till 
denna inskränkning.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 56
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 

Medlemsstaterna skall i sina rättsordningar 
införa nödvändiga bestämmelser för 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder för det fall 
bestämmelserna i detta direktiv inte följs. 
Kompensation eller gottgörelse för skada 
som lidits på grund av könsdiskriminering 
måste vara effektiv och stå i proportion till 
den skada som lidits, 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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beakta hans/hennes arbetsansökan.

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa texten dels till målen i Avdelning IV -
Genomförande, där medlemsstaterna åläggs att tillhandahålla ett system med effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av de 
rättigheter som ges enligt direktivet, dels med Avdelning III som handlar om att utvidga 
rättspraxis om straff och påföljder till att omfatta alla områden som ingår i detta förslag.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 57
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 faktiska och effektiva
korrigerande åtgärder (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.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i detta skäl kan ge upphov till missförstånd vad gäller sanktionernas karaktär. 
Den kan ge intrycket att det enligt EG-lagstiftningen endast krävs ersättning som sanktion vid 
överträdelser av jämställdhetsprincipen.
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Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 58
Artikel 21 punkt 2, led ca (nytt)

ca) utbyte av information och tekniska 
kunskaper med motsvarande enheter på 
europeisk nivå, t.ex. det europeiska 
jämställdhetsinstitutet.

Or. el

Motivering

Ansvariga nationella enheter måste förutom att studera den inhemska situationen ha kontakt 
med europeiska enheter dels för att göra sina metoder och resultaten av undersökningarna 
kända, dels för att förbättra verksamheten genom att ta del av de metoder och den praxis som 
används av enheter på europeisk nivå.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 59
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 anställning 
och befordran samt genom övervakning av 
kollektivavtal, etiska regler, forskning eller 
utbyte av erfarenheter och god praxis.

Or. fr

Motivering

Skillnader i behandling förekommer inte bara på arbetsplatsen, utan även vid tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran. Övervakning av praxis bör alltså ske på alla 
områden.
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Ändringsförslag från Anne Van Lancker and Christa Prets

Ändringsförslag 60
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, 
kollektivavtal, etiska regler, forskning 
grundad på framtagande och analys av 
jämförbara könsuppdelade uppgifter eller 
utbyte av erfarenheter och god praxis.

Or. en

Motivering

De befintliga uppgifterna räcker inte alltid till.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 61
Artikel 22, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall, när detta står i 
överensstämmelse med nationell sedvänja 
och praxis, uppmuntra arbetsmarknadens 
parter att, utan att deras oberoende 
åsidosätts, främja likabehandling av kvinnor 
och män och att, på lämplig nivå, avtala om 
bestämmelser mot diskriminering på de 
områden som avses i artikel 1 och som faller 
inom räckvidden för förhandlingar om 
kollektivavtal. Dessa överenskommelser 
skall beakta bestämmelserna i detta direktiv 
och motsvarande nationella 
genomförandeåtgärder.

2. Medlemsstaterna skall, när detta står i 
överensstämmelse med nationell sedvänja 
och praxis, säkerställa att arbetsmarknadens 
parter, utan att deras oberoende åsidosätts, 
främjar likabehandling av kvinnor och män 
och att, på lämplig nivå, avtala om 
bestämmelser mot diskriminering på de 
områden som avses i artikel 1 och som faller 
inom räckvidden för förhandlingar om 
kollektivavtal. Dessa överenskommelser 
skall beakta bestämmelserna i detta direktiv 
och motsvarande nationella 
genomförandeåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 62
Artikel 22, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall, när detta står i 
överensstämmelse med nationell sedvänja 
och praxis, uppmuntra arbetsmarknadens 
parter att, utan att deras oberoende 
åsidosätts, främja likabehandling av kvinnor 
och män och att, på lämplig nivå, avtala om 
bestämmelser mot diskriminering på de 
områden som avses i artikel 1 och som faller 
inom räckvidden för förhandlingar om 
kollektivavtal. Dessa överenskommelser 
skall beakta bestämmelserna i detta direktiv 
och motsvarande nationella 
genomförandeåtgärder.

2. Medlemsstaterna skall, när detta står i 
överensstämmelse med nationell sedvänja 
och praxis, uppmuntra arbetsmarknadens 
parter att, utan att deras oberoende 
åsidosätts, främja likabehandling av kvinnor 
och män, att stödja flexibla arbetslösningar 
i syfte att underlätta förenande av arbete 
och familjeliv och att, på lämplig nivå, 
avtala om bestämmelser mot diskriminering 
på de områden som avses i artikel 1 och som 
faller inom räckvidden för förhandlingar om 
kollektivavtal. Dessa överenskommelser 
skall beakta bestämmelserna i detta direktiv 
och motsvarande nationella 
genomförandeåtgärder.

Or. el

Motivering

Kvinnors många plikter inom familjen blir ofta ett hinder för tillgång till arbetsmarknaden 
eller full sysselsättning. Medlemsstaterna skall främja dialogen om möjligheterna till att 
förena kvinnors plikter både inom arbete och privatliv även på arbetsmarknadspartsnivå, i 
syfte att ge dem tillgång till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 63
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 
arbetsplatsen, vid tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran på ett 
planerat och systematiskt sätt.

Or. fr
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Motivering

Skillnader i behandling förekommer inte bara på arbetsplatsen, utan även vid tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran. Övervakning av praxis bör alltså ske på alla 
områden.

[Den andra delen av ändringsförslaget berör inte den svenska versionen.]

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 64
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 
säkerställa att arbetsgivarna främjar
likabehandling av kvinnor och män på 
arbetsplatsen på ett planerat och systematiskt 
sätt. Om en arbetsgivaren inte främjar 
sådan likabehandling skall det göras 
offentligt känt och påföljder skall utgå vid 
sådan avsaknad av åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 65
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 ålägga 
arbetsgivarna att främja likabehandling av 
kvinnor och män på arbetsplatsen på ett 
planerat och systematiskt sätt.

Or. en

Motivering

Rapporter som kommissionen nyligen lagt fram visar att det fortfarande förekommer 
diskriminering på arbetsplatsen trots lagstiftning om likabehandling. Medlemsstaterna måste 
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se till att arbetsgivarna aktivt vidtar åtgärder för att undanröja bristande jämställdhet, i 
synnerhet att minska löneklyftan.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 66
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 
arbetsplatsen på ett planerat och systematiskt 
sätt. Medlemsstaterna skall dessutom sätta 
in åtgärder för att medvetandegöra 
arbetsgivarna och allmänheten om 
jämställdhetsfrågor på arbetsmarknaden 
och i arbetslivet.

Or. el

Motivering

Information till och medvetandegörande av allmänheten om behovet av att garantera 
jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden är ett absolut krav. Lagstiftning 
och obligatorisk tillämpning av den i medlemsstaterna räcker inte för att i praktiken uppnå 
jämställdhet på arbetsmarknaden, utan man måste samtidigt förändra mentaliteten.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 67
Artikel 22, punkt 4

4. I detta syfte bör arbetsgivarna uppmuntras 
att med lämpliga jämna mellanrum förse 
arbetstagarna och/eller deras företrädare med 
lämplig information om likabehandlingen av 
kvinnor och män inom företaget.

4. I detta syfte skall arbetsgivarna 
uppmuntras att med lämpliga jämna 
mellanrum förse arbetstagarna och/eller 
deras företrädare med lämplig information 
om likabehandlingen av kvinnor och män 
inom företaget.

Denna information kan innehålla statistik 
avseende andelen kvinnor och män på olika 
nivåer i organisationen och eventuella 
åtgärder för att i samarbete med 
arbetstagarrepresentanterna förbättra 

Denna information bör innehålla en 
utredning av hur kvinnor och män finns 
företrädda inom olika uppgifter och en 
kartläggning av hur kvinnors och mäns 
uppgifter klassificeras och avlönas samt om 
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situationen. rådande löneskillnader och eventuella 
åtgärder för att i samarbete med 
arbetstagarrepresentanterna förbättra 
situationen.

Or. fi

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 68
Artikel 22, punkt 4

4. I detta syfte bör arbetsgivarna 
uppmuntras att med lämpliga jämna 
mellanrum förse arbetstagarna och/eller 
deras företrädare med lämplig information 
om likabehandlingen av kvinnor och män 
inom företaget.

4. I detta syfte skall arbetsgivarna åläggas 
att med lämpliga jämna mellanrum förse 
arbetstagarna och/eller deras företrädare med 
lämplig information om likabehandlingen av 
kvinnor och män inom företaget.

Denna information kan innehålla statistik 
avseende andelen kvinnor och män på olika 
nivåer i organisationen och eventuella 
åtgärder för att i samarbete med 
arbetstagarrepresentanterna förbättra
situationen.

Denna information bör innehålla statistik 
avseende andelen kvinnor och män på olika 
nivåer i organisationen och eventuella 
åtgärder för att i samarbete med 
arbetstagarrepresentanterna förbättra 
situationen.

Or. en

Motivering

Rapporter som kommissionen nyligen lagt fram visar att det fortfarande förekommer 
diskriminering på arbetsplatsen trots lagstiftning om likabehandling. Medlemsstaterna måste 
se till att arbetsgivarna aktivt vidtar åtgärder för att undanröja bristande jämställdhet, i 
synnerhet att minska löneklyftan.

Ändringsförslag från Anne Van Lancker and Christa Prets

Ändringsförslag 69
Artikel 22, punkt 4,stycke 2

Denna information kan innehålla statistik 
avseende andelen kvinnor och män på olika 
nivåer i organisationen och eventuella 
åtgärder för att i samarbete med 
arbetstagarrepresentanterna förbättra 

Denna information bör innehålla statistik 
avseende andelen kvinnor och män på olika 
nivåer i organisationen och eventuella 
åtgärder för att i samarbete med 
arbetstagarrepresentanterna förbättra 
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situationen. situationen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att informationen också omfattar statistik avseende fördelningen 
mellan kvinnor och män.

Ändringsförslag från Mary Honeyball

Ändringsförslag 70
Artikel 22, punkt 4, stycke 2

Denna information kan innehålla statistik 
avseende andelen kvinnor och män på olika 
nivåer i organisationen och eventuella 
åtgärder för att i samarbete med 
arbetstagarrepresentanterna förbättra 
situationen.

Denna information kan innehålla statistik 
avseende andelen kvinnor och män på olika 
nivåer i organisationen, deras relativa lön
och eventuella åtgärder för att i samarbete 
med arbetstagarrepresentanterna förbättra 
situationen.

Or. en

Motivering

En nyckelfråga för EU och medlemsstaterna är den fortsatta löneklyftan mellan kvinnor och 
män. Rapporter som kommissionen nyligen lagt fram visar att det fortfarande förekommer 
diskriminering på arbetsplatsen trots lagstiftning om likabehandling. Det första steget för att 
undanröja klyftan är att fastställa var det förekommer löneskillnader. Ett av de 
grundläggande problemen vad gäller löneklyftan är att en avsevärd andel av arbetsgivarna 
inte har gjort några löneundersökningar och inte har någon information om den relativa 
lönen för kvinnor respektive män inom sin organisation. Utan information kan de inte börja 
åtgärda löneskillnaderna inom sin organisation på ett systematiskt sätt. Ändringsförslaget 
syftar till att rätta till detta och utgör ett första steg för att åtgärda löneskillnaderna på ett 
systematiskt sätt tillsammans med arbetstagarna och deras representanter – en effektivare 
metod än att enskilda personer tar upp fall om lika lön för lika arbete.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 71
Artikel 26

Medlemsstaterna skall bestämma vilka 
sanktioner som skall tillämpas på 
överträdelser av de nationella bestämmelser 

Medlemsstaterna skall bestämma vilka 
sanktioner som skall tillämpas på 
överträdelser av principen om lika 
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som antas i enlighet med detta direktiv och 
vidta alla åtgärder som behövs för att 
säkerställa att de tillämpas.

möjligheter och likabehandling och vidta 
alla åtgärder som behövs för att säkerställa 
att de tillämpas.

Sanktionerna, som kan bestå av skadestånd 
till den diskriminerade personen, skall vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

Sanktionerna, som kan bestå av skadestånd 
till den diskriminerade personen, skall vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

Medlemsstaterna skall anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
dag som anges i artikel 33, och alla senare 
ändringar som gäller dem utan dröjsmål.

Medlemsstaterna skall anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
dag som anges i artikel 33, och alla senare 
ändringar som gäller dem utan dröjsmål.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”sanktioner som skall tillämpas på överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antas i enlighet med detta direktiv” kan skapa förvirring. Domstolen har fastslagit att 
effektiva sanktioner skall fastställas och tillämpas vid överträdelser av 
”diskrimineringsförbudet”, mer allmänt av principen om likabehandling. Detta innebär att 
effektiva sanktioner måste utgå vid överträdelser av alla nationella bestämmelser om förbud 
mot diskriminering på grund av kön – och inte bara bestämmelser om genomförandet av detta 
direktiv – samt direkta överträdelser av EG-lagstiftningen (inbegripet när de begås av 
nationella domstolar),

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 72
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.

Medlemsstaterna skall i enlighet med 
nationell lagstiftning, kollektivavtal eller 
allmän praxis se till att arbetsgivare antar
åtgärder för att förebygga alla former av 
könsdiskriminering, särskilt trakasserier och 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen, vid 
tillgång till anställning, yrkesutbildning 
och befordran samt i samband med 
arbetsvillkor.

Or. fr

Motivering

Skillnader i behandling förekommer inte bara på arbetsplatsen, utan även vid tillgång till 
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anställning, yrkesutbildning och befordran. Övervakning av praxis bör alltså ske på alla 
områden.

Ändringsförslag från Anneli Jäätteenmäki

Ändringsförslag 73
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.

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

Or. en

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 74
Artikel 27, stycke 1a (nytt)

Även arbetsgivare och de som ansvarar för 
tillgång till yrkesutbildning uppmuntras att 
inom ramen för sina åligganden vidta de
åtgärder som anges i första stycket.

Or. fr

Motivering

Skillnader i behandling förekommer inte bara på arbetsplatsen, utan även vid tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran. Övervakning av praxis bör alltså ske på alla 
områden.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 75
Artikel 28a (ny)

Artikel 28a
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Medlemsstaterna får införa bestämmelser 
som är mer fördelaktiga för skyddet av 
principen om likabehandling än de som 
anges i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Det verkar lämpligt att behålla och i förslaget införliva texten i artikel 8e, punkt 1, i direktiv 
2002/73/EG eftersom det möjliggör för medlemsstaterna att garantera en högre nivå på 
skyddet av likabehandling.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 76
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 och vid tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran 
samt om de bestämmelser som redan gäller.

Or. fr

Motivering

Skillnader i behandling förekommer inte bara på arbetsplatsen, utan även  vid tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran. Övervakning av praxis bör alltså ske på alla 
områden.

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 77
Artikel 31, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall utvärdera den 
yrkesverksamhet som nämns i artikel 13.2 
för att mot bakgrund av den sociala 
utvecklingen avgöra om det är berättigat att 
bibehålla ifrågavarande undantag. De skall 
underrätta kommissionen om resultaten av 
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denna utvärdering vart fjärde år. På 
grundval av den informationen skall 
kommissionen vart fjärde år lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse återfinns i artikel 13.3, men det rör sig om en slutbestämmelse i 
direktiv 76/207 och hör därför till slutbestämmelserna i det omarbetade direktivet, som 
artikel 31.3. Dessutom kommer de periodiska rapporterna från medlemsstaterna och
kommissionen att göra det möjligt för Europaparlamentet att övervaka tillämpningen av 
jämställdhetsprincipen, som hotas av bestående och otydliga undantag.

Ändringsförslag från Bernadette Vergnaud

Ändringsförslag 78
Artikel 32

Senast den 30 juni 2008 skall kommissionen 
se över tillämpningen av detta direktiv och 
om nödvändigt föreslå ändringar.

Senast den 30 juni 2008 skall kommissionen 
se över tillämpningen av detta direktiv och 
om nödvändigt föreslå ändringar. Den skall i 
synnerhet använda alla medel som står till 
dess förfogande för att vidta 
sanktionsåtgärder mot de medlemsstater 
som ännu inte införlivat direktivet.

Or. fr

Motivering

Det verkar lämpligt att erinra om att konsekvenserna av ett uteblivet införlivande blir att de 
europeiska medborgarna inte kan dra fördel av denna text i sina respektive medlemsstater.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 79
Artikel 8, punkt 1

1. Med bestämmelser som står i strid med 
likabehandlingsprincipen avses sådana 
bestämmelser som direkt eller indirekt beror 
på kön, när det gäller att

1. Med bestämmelser som står i strid med 
likabehandlingsprincipen avses sådana 
bestämmelser som direkt eller indirekt beror 
på kön och som har konsekvenser när det 
gäller att:
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Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 80
Artikel 8, punkt 1, led h

h) fastställa olika förmånsnivåer, utom i den 
mån det kan vara nödvändigt att ta hänsyn 
till försäkringstekniska beräkningsfaktorer, 
som är olika beroende på kön, för 
avgiftsbaserade system, när det gäller 
fonderade förmånsbestämda system kan 
vissa inslag skilja sig åt, där olikheten i 
belopp beror på effekter av att 
försäkringstekniska faktorer använts, vilka 
skilde sig åt beroende på kön vid den 
tidpunkt när systemet fonderades.

h) tillhandahålla olika förmånsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 81
Artikel 8, punkt 1, led j

j) fastställa olika nivåer för 
arbetsgivaravgifter, utom

j) fastslå olika arbetsgivaravgifter,

i) vid avgiftsbestämda system om syftet är 
att utjämna de slutliga förmånernas belopp 
eller att göra dem mer likartade för bägge 
könen,
ii) vid fonderade förmånsbestämda system 
där arbetsgivarens bidrag är avsedda att 
säkerställa nödvändiga medel för att täcka 
kostnaden för de baserade förmånerna,

Or. en
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 82
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 
och j, i fråga om garantin för eller 
bibehållandet av rätten till uppskjutna 
förmåner, då en arbetstagare lämnar ett 
system.

k) fastställa olika bestämmelser eller 
bestämmelser tillämpliga endast på 
arbetstagare av ett av könen då en 
arbetstagare lämnar ett system.

Or. en

Motivering

I den utsträckning lönefrågor skall omfattas av översynen bör man säkerställa att dess 
bestämmelser endast utgör ett genomförande av artikel 141, avdelning 1 i EG-fördraget och 
inte påverkar innehållet i den artikeln. 

Det kan ifrågasättas huruvida det är förenligt med artikel 141, avdelning 1 i EG-fördraget att 
tillåta högre bidrag eller lägre förmåner på grund av kön i företags- eller yrkesbaserade 
system för social trygghet, som fastställs i artikel 6h i direktiv 86/378/EEG ändrat genom 
direktiv 96/97/EEG och tas upp i artikel 8h, avdelning 1, i översynen, eftersom detta endast 
har använts till nackdel för kvinnliga arbetstagare.

Problemet med rättfärdigande av ojämlik behandling på grund av kön genom 
försäkringstekniska beräkningar förekommer inte bara i samband med sysselsättning och 
arbetsliv. Kommissionen kommenterar i förhållande till förslaget till direktiv om artikel 13 i 
EG-fördraget att denna praxis är oförenlig med gemenskapslagstiftningen. Det vore inte 
korrekt att ge intrycket i ett förslag till direktiv för arbetsgivare och ekonomiska instanser att 
det skulle vara tillåtet med högre bidrag eller lägre förmåner på grund av kön enligt 
artikel 141, avdelning 1 i EG-fördraget. Det undantag från artikel 141, avdelning 1 i 
EG-fördraget som f.n. anges i artikel 6h i direktiv 96/97/EEG strider mot den princip om lika 
lön för kvinnor och män som stadgas i EG-fördraget. Ett sådant undantag får inte förekomma 
igen i det nya direktivet.

Ändringsförslagen till artiklarna 8j och 8k, avdelning 1, är en följd av detta.
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