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Tarkistus 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta 
tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä 
tai sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta

Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta 
tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, 
sukupuolesta tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta

Or. es

Tarkistus 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta 
tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä
tai sukupuolisesta suuntautumisesta 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta

Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta 
tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä,
sukupuolisesta suuntautumisesta tai 
sukupuolesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta

Or. de

Tarkistus 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan (3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
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perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 
10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, 
omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 
21 artiklassa kielletään syrjintä, myös 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä, ja 
26 artiklassa tunnustetaan vammaisten 
oikeus päästä osallisiksi toimenpiteistä, 
joilla edistetään heidän itsenäisyyttään.

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä
Euroopan neuvoston yleissopimuksessa, 
varsinkin sen 9 ja 11 artiklassa, ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
erityisesti sen 10 artiklassa, 12 artiklan 
2 kohdassa sekä 21 ja 26 artiklassa,
tunnustetut perusperiaatteet.

Or. fr

Tarkistus 60
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 
10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, 
omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 
21 artiklassa kielletään syrjintä, myös 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä, ja 
26 artiklassa tunnustetaan vammaisten 
oikeus päästä osallisiksi toimenpiteistä, 
joilla edistetään heidän itsenäisyyttään.

(3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan ja 
edistetään perusoikeuksia ja otetaan 
huomioon erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 
10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapaus; sen 
12 artiklassa tunnustetaan kokoontumis-
ja yhdistymisvapaus; sen 21 artiklassa 
kielletään syrjintä, myös uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva 
syrjintä, ja 26 artiklassa tunnustetaan 
vammaisten oikeus päästä osallisiksi 
toimenpiteistä, joilla edistetään heidän 
itsenäisyyttään.

Or. it
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Tarkistus 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 
10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, 
omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 
21 artiklassa kielletään syrjintä, myös 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä, ja 
26 artiklassa tunnustetaan vammaisten 
oikeus päästä osallisiksi toimenpiteistä, 
joilla edistetään heidän itsenäisyyttään.

(3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 
10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, 
omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 
21 artiklassa kielletään syrjintä, myös 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoleen
perustuva syrjintä, ja 26 artiklassa 
tunnustetaan vammaisten oikeus päästä 
osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään 
heidän itsenäisyyttään.

Or. de

Tarkistus 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 
10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, 
omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 
21 artiklassa kielletään syrjintä, myös 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä, ja 
26 artiklassa tunnustetaan vammaisten 
oikeus päästä osallisiksi toimenpiteistä, 

(3) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 
10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, 
omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 
21 artiklassa kielletään syrjintä, myös 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoleen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva 
syrjintä, ja 26 artiklassa tunnustetaan 
vammaisten oikeus päästä osallisiksi 
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joilla edistetään heidän itsenäisyyttään. toimenpiteistä, joilla edistetään heidän 
itsenäisyyttään.

Or. es

Tarkistus 63
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisö on antanut EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
1 kohdan nojalla kolme säädöstä, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä ja torjua syrjintä 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
vammaisuuden, iän ja sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella. Nämä 
säädökset ovat osoittaneet lainsäädännön 
arvon syrjinnän torjunnassa. Erityisesti 
direktiivissä 2000/78/EY vahvistetaan 
yleiset puitteet työssä tai ammatissa 
tapahtuvaa yhdenvertaista kohtelua varten 
uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta. 
Jäsenvaltioittain on kuitenkin edelleen 
vaihteluita siinä, missä määrin ja missä 
muodossa näillä perusteilla tapahtuvalta 
syrjinnältä suojellaan työelämän 
ulkopuolella.

(8) Yhteisö on antanut EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
1 kohdan nojalla useita direktiivejä, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä ja torjua syrjintä 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
vammaisuuden, iän ja sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella. Nämä 
direktiivit ovat osoittaneet lainsäädännön 
arvon syrjinnän torjunnassa. Erityisesti 
direktiivissä 2000/78/EY vahvistetaan 
yleiset puitteet työssä tai ammatissa 
tapahtuvaa yhdenvertaista kohtelua varten 
uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta. 
Jäsenvaltioittain on kuitenkin edelleen 
vaihteluita siinä, missä määrin ja missä 
muodossa näillä perusteilla tapahtuvalta 
syrjinnältä suojellaan työelämän 
ulkopuolella.

Or. it
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Tarkistus 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisö on antanut EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
1 kohdan nojalla kolme säädöstä, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä ja torjua syrjintä 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
vammaisuuden, iän ja sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella. Nämä 
säädökset ovat osoittaneet lainsäädännön 
arvon syrjinnän torjunnassa. Erityisesti 
direktiivissä 2000/78/EY vahvistetaan 
yleiset puitteet työssä tai ammatissa 
tapahtuvaa yhdenvertaista kohtelua varten 
uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta. 
Jäsenvaltioittain on kuitenkin edelleen 
vaihteluita siinä, missä määrin ja missä 
muodossa näillä perusteilla tapahtuvalta 
syrjinnältä suojellaan työelämän 
ulkopuolella.

(8) Yhteisö on antanut EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
1 kohdan nojalla kolme säädöstä, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä ja torjua syrjintä 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
vammaisuuden, iän, sukupuolen ja
sukupuolisen suuntautumisen perusteella. 
Nämä säädökset ovat osoittaneet 
lainsäädännön arvon syrjinnän torjunnassa. 
Erityisesti direktiivissä 2000/78/EY 
vahvistetaan yleiset puitteet työssä tai 
ammatissa tapahtuvaa yhdenvertaista 
kohtelua varten uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, 
sukupuolesta tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta. 
Jäsenvaltioittain on kuitenkin edelleen 
vaihteluita siinä, missä määrin ja missä 
muodossa näillä perusteilla tapahtuvalta 
syrjinnältä suojellaan työelämän 
ulkopuolella.

Or. es

Tarkistus 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä monilla 
työmarkkinoiden ulkopuolisilla aloilla, 

(9) Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoleen
perustuva syrjintä monilla 
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kuten sosiaalisen suojelun, koulutuksen 
sekä tavaroiden ja palvelujen, myös 
asumisen, saatavuuden ja tarjonnan 
yhteydessä. Lainsäädännössä olisi 
säädettävä toimista, joilla varmistetaan 
vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet 
edellä mainituilla aloilla.

työmarkkinoiden ulkopuolisilla aloilla, 
kuten sosiaalisen suojelun, koulutuksen 
sekä tavaroiden ja palvelujen, myös 
asumisen, saatavuuden ja tarjonnan 
yhteydessä. Lainsäädännössä olisi 
säädettävä toimista, joilla varmistetaan 
vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet 
edellä mainituilla aloilla.

Or. de

Tarkistus 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä monilla 
työmarkkinoiden ulkopuolisilla aloilla, 
kuten sosiaalisen suojelun, koulutuksen 
sekä tavaroiden ja palvelujen, myös 
asumisen, saatavuuden ja tarjonnan 
yhteydessä. Lainsäädännössä olisi 
säädettävä toimista, joilla varmistetaan 
vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet 
edellä mainituilla aloilla.

(9) Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoleen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva 
syrjintä monilla työmarkkinoiden 
ulkopuolisilla aloilla, kuten sosiaalisen 
suojelun, koulutuksen sekä tavaroiden ja 
palvelujen, myös asumisen, saatavuuden ja 
tarjonnan yhteydessä. Lainsäädännössä 
olisi säädettävä toimista, joilla 
varmistetaan vammaisten yhdenvertaiset 
mahdollisuudet edellä mainituilla aloilla.

Or. es

Tarkistus 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Pannessaan täytäntöön yhdenvertaista 
kohtelua riippumatta uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 

(13) Pannessaan täytäntöön yhdenvertaista 
kohtelua riippumatta uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä, 
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sukupuolisesta suuntautumisesta koskevaa 
periaatetta yhteisön olisi EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pyrittävä poistamaan 
eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 
sekä edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa varsinkin, koska naiset ovat 
usein moninkertaisen syrjinnän kohteina.

sukupuolesta tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta koskevaa periaatetta 
yhteisön olisi EY:n perustamissopimuksen 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti pyrittävä 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja 
naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa varsinkin, koska 
naiset ovat usein moninkertaisen syrjinnän 
kohteina.

Or. es

Tarkistus 68
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kaikilla yksilöillä on vapaus tehdä 
sopimuksia, mukaan luettuna vapaus 
valita sopimuskumppani liiketointa 
varten. Tätä direktiiviä ei pidä soveltaa 
sellaisten yksityishenkilöiden tekemiin 
taloudellisiin toimiin, joille nämä toimet 
eivät ole ammatillista tai kaupallista 
toimintaa.

(16) On tärkeää kunnioittaa 
perusoikeuksia ja -vapauksia, 
yhdistymisvapaus mukaan lukien. Lisäksi 
on tärkeää tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden ja tarjonnan yhteydessä 
kunnioittaa myös yksityis- ja perhe-
elämän ja niiden yhteydessä tehtävien 
liiketoimien suojaa.

Or. it

Tarkistus 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Syrjinnän kieltämisen yhteydessä on 
tärkeää kunnioittaa muita perusoikeuksia ja 
-vapauksia kuten yksityis- ja perhe-elämän 
ja niiden yhteydessä tehtävien liiketoimien 
suojaa, uskonnonvapautta ja 
yhdistymisoikeutta. Tämä direktiivi ei 

(17) Syrjinnän kieltämisen yhteydessä on 
tärkeää kunnioittaa muita perusoikeuksia ja 
-vapauksia kuten yksityis- ja perhe-elämän 
ja niiden yhteydessä tehtävien liiketoimien
suojaa, uskonnonvapautta, 
mielipiteenvapautta ja yhdistymisoikeutta.
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vaikuta siviilisäätyä tai perheasemaa 
koskeviin kansallisiin lakeihin,
lisääntymisoikeudet mukaan luettuina. Se 
ei myöskään vaikuta valtion, sen laitosten 
tai elinten taikka koulutuksen sekulaariin 
luonteeseen.

Tämän direktiivin soveltamisala ei ulotu
siviilisäätyä tai perheasemaa koskeviin 
kansallisiin lakeihin, lisääntymiseen ja 
adoptioon liittyvät asiat ja niistä johtuvat 
oikeudet mukaan luettuina, eikä 
koulutuksen järjestämiseen tai sisältöön, 
jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivallan 
piiriin. Direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita 
muuttamaan vastaavia säädöksiään tai 
asiaa koskevia menettelyjään.

Or. fr

Tarkistus 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioilla on vastuu koulutuksen 
järjestämisestä ja sisällöstä. Komission 
tiedonannossa Paremmat taidot uudelle 
vuosisadalle – koulualan eurooppalainen 
yhteistyöohjelma, korostetaan tarvetta 
kiinnittää huomiota erityisesti muita 
heikommassa asemassa oleviin ja 
erityisopetusta tarvitseviin lapsiin.
Kansallisessa lainsäädännössä voidaan 
säätää erilaisesta kohtelusta haettaessa 
uskontoon tai vakaumukseen perustuviin 
oppilaitoksiin. Jäsenvaltiot voivat myös 
kieltää uskonnollisten tunnusten käytön 
kouluissa.

(18) Jäsenvaltioilla on vastuu koulutuksen 
järjestämisestä ja sisällöstä. Komission 
tiedonannossa Paremmat taidot uudelle 
vuosisadalle – koulualan eurooppalainen 
yhteistyöohjelma, korostetaan tarvetta 
kiinnittää huomiota erityisesti muita 
heikommassa asemassa oleviin ja 
erityisopetusta tarvitseviin lapsiin. 
Kansallisessa lainsäädännössä voidaan 
säätää erilaisesta kohtelusta haettaessa 
uskontoon tai vakaumukseen perustuviin 
oppilaitoksiin.

Or. fr
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Tarkistus 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä 
estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden 
säilyttämistä tai antamista, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää 
tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, 
vammaa, ikää tai sukupuolista 
suuntautumista edustavalle 
henkilöryhmälle aiheutunutta haittaa.
Kyseisillä toimenpiteillä voidaan sallia 
tiettyä uskontoa tai vakaumusta, vammaa, 
ikää tai sukupuolista suuntautumista 
edustavien henkilöiden järjestöt, jos niiden 
pääasiallisena tavoitteena on edistää 
kyseisten henkilöiden erityistarpeiden 
huomioon ottamista.

(21) Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä 
estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden 
säilyttämistä tai antamista, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää 
tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, 
vammaa, ikää, sukupuolista suuntautumista
tai sukupuolta edustavalle henkilöryhmälle 
aiheutunutta haittaa. Kyseisillä 
toimenpiteillä voidaan sallia tiettyä 
uskontoa tai vakaumusta, vammaa, ikää,
sukupuolista suuntautumista tai 
sukupuolta edustavien henkilöiden 
järjestöt, jos niiden pääasiallisena 
tavoitteena on edistää kyseisten 
henkilöiden erityistarpeiden huomioon 
ottamista.

Or. de

Tarkistus 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä 
estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden 
säilyttämistä tai antamista, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää 
tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, 
vammaa, ikää tai sukupuolista 
suuntautumista edustavalle 
henkilöryhmälle aiheutunutta haittaa.
Kyseisillä toimenpiteillä voidaan sallia 
tiettyä uskontoa tai vakaumusta, vammaa, 
ikää tai sukupuolista suuntautumista 

(21) Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä 
estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden 
säilyttämistä tai antamista, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää 
tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, 
vammaa, ikää, sukupuolta tai sukupuolista 
suuntautumista edustavalle 
henkilöryhmälle aiheutunutta haittaa.
Kyseisillä toimenpiteillä voidaan sallia 
tiettyä uskontoa tai vakaumusta, vammaa, 
ikää, sukupuolta tai sukupuolista 
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edustavien henkilöiden järjestöt, jos niiden 
pääasiallisena tavoitteena on edistää 
kyseisten henkilöiden erityistarpeiden 
huomioon ottamista.

suuntautumista edustavien henkilöiden 
järjestöt, jos niiden pääasiallisena 
tavoitteena on edistää kyseisten 
henkilöiden erityistarpeiden huomioon 
ottamista.

Or. es

Tarkistus 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kohteeksi joutuneille olisi taattava riittävä 
oikeudellinen suoja. Tehokkaamman 
suojelun turvaamiseksi järjestöillä, 
organisaatioilla tai oikeushenkilöillä olisi 
myös oltava valtuudet aloittaa menettely 
joko uhrin puolesta tai häntä tukeakseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

(23) Uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoleen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän kohteeksi joutuneille olisi 
taattava riittävä oikeudellinen suoja.
Tehokkaamman suojelun turvaamiseksi 
järjestöillä, organisaatioilla tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava 
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

Or. es

Tarkistus 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 

(23) Uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoleen
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kohteeksi joutuneille olisi taattava riittävä 
oikeudellinen suoja. Tehokkaamman 
suojelun turvaamiseksi järjestöillä, 
organisaatioilla tai oikeushenkilöillä olisi 
myös oltava valtuudet aloittaa menettely 
joko uhrin puolesta tai häntä tukeakseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

perustuvan syrjinnän kohteeksi joutuneille 
olisi taattava riittävä oikeudellinen suoja.
Tehokkaamman suojelun turvaamiseksi 
järjestöillä, organisaatioilla tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava 
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

Or. de

Tarkistus 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Todistustaakkaa koskevia sääntöjä on 
mukautettava niissä tapauksissa, jolloin on 
ilmeistä, että kyseessä on syrjintätapaus, ja 
kun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tehokas soveltaminen edellyttää, että
todistustaakan on siirryttävä vastaajalle, 
kun tällaisesta syrjinnästä on annettu 
näyttö. Kantajan ei kuitenkaan tarvitse 
todistaa, että kantaja kuuluu tiettyyn 
uskontoon tai hänellä on tietty vakaumus 
tai tietty vamma, että hän on tietyn ikäinen 
tai että hänen sukupuolinen 
suuntautumisensa on tietynlainen.

(24) Todistustaakkaa koskevia sääntöjä on 
mukautettava niissä tapauksissa, jolloin on 
ilmeistä, että kyseessä on syrjintätapaus, ja 
kun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tehokas soveltaminen edellyttää, että
vastuun riittävien todisteiden esittämisestä
on siirryttävä vastaajalle, kun tällaisesta 
syrjinnästä on annettu näyttö. Vastaajan ei 
kuitenkaan tarvitse todistaa, että kantaja 
kuuluu tiettyyn uskontoon tai hänellä on 
tietty vakaumus tai tietty vamma, että hän 
on tietyn ikäinen tai että hänen 
sukupuolinen suuntautumisensa on 
tietynlainen.

Or. fr
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Tarkistus 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Todistustaakkaa koskevia sääntöjä on 
mukautettava niissä tapauksissa, jolloin on 
ilmeistä, että kyseessä on syrjintätapaus, ja 
kun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tehokas soveltaminen edellyttää, että 
todistustaakan on siirryttävä vastaajalle, 
kun tällaisesta syrjinnästä on annettu 
näyttö. Kantajan ei kuitenkaan tarvitse 
todistaa, että kantaja kuuluu tiettyyn 
uskontoon tai hänellä on tietty vakaumus 
tai tietty vamma, että hän on tietyn ikäinen 
tai että hänen sukupuolinen 
suuntautumisensa on tietynlainen.

(24) Todistustaakkaa koskevia sääntöjä on 
mukautettava niissä tapauksissa, jolloin on 
ilmeistä, että kyseessä on syrjintätapaus, ja 
kun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tehokas soveltaminen edellyttää, että 
todistustaakan on siirryttävä vastaajalle, 
kun tällaisesta syrjinnästä on annettu 
näyttö. Vastaajan ei kuitenkaan tarvitse 
todistaa, että kantaja kuuluu tiettyyn 
uskontoon tai hänellä on tietty vakaumus 
tai tietty vamma, että hän on tietyn ikäinen, 
että hän on tiettyä sukupuolta tai että 
hänen sukupuolinen suuntautumisensa on 
tietynlainen.

Or. es

Tarkistus 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Todistustaakkaa koskevia sääntöjä on 
mukautettava niissä tapauksissa, jolloin on 
ilmeistä, että kyseessä on syrjintätapaus, ja 
kun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tehokas soveltaminen edellyttää, että 
todistustaakan on siirryttävä vastaajalle, 
kun tällaisesta syrjinnästä on annettu 
näyttö. Kantajan ei kuitenkaan tarvitse 
todistaa, että kantaja kuuluu tiettyyn 
uskontoon tai hänellä on tietty vakaumus 
tai tietty vamma, että hän on tietyn ikäinen 
tai että hänen sukupuolinen 
suuntautumisensa on tietynlainen.

(24) Todistustaakkaa koskevia sääntöjä on 
mukautettava niissä tapauksissa, jolloin on 
ilmeistä, että kyseessä on syrjintätapaus, ja 
kun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tehokas soveltaminen edellyttää, että 
todistustaakan on siirryttävä vastaajalle, 
kun tällaisesta syrjinnästä on annettu 
näyttö. Vastaajan ei kuitenkaan tarvitse 
todistaa, että kantaja kuuluu tiettyyn 
uskontoon tai hänellä on tietty vakaumus 
tai tietty vamma, että hän on tietyn ikäinen,
että hänen sukupuolinen suuntautumisensa 
on tietynlainen tai että hän on tiettyä 
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sukupuolta.

Or. de

Tarkistus 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset 
puitteet uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjumiselle työn ja ammatin ulkopuolella 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
toteuttamiseksi jäsenvaltioissa.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset 
puitteet uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoleen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiselle työn ja ammatin 
ulkopuolella yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen toteuttamiseksi jäsenvaltioissa.

Or. es

Tarkistus 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset 
puitteet uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjumiselle työn ja ammatin ulkopuolella 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
toteuttamiseksi jäsenvaltioissa.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset 
puitteet uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoleen
perustuvan syrjinnän torjumiselle työn ja 
ammatin ulkopuolella yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen toteuttamiseksi 
jäsenvaltioissa.

Or. de
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Tarkistus 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) välittömänä syrjintänä pidetään sitä, että 
henkilöä kohdellaan jonkin 1 artiklassa 
tarkoitetun seikan perusteella 
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta 
kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin 
kohdella vertailukelpoisessa tilanteessa;

a) välittömänä syrjintänä pidetään sitä, että 
henkilöä kohdellaan jonkin 1 artiklassa 
tarkoitetun seikan perusteella 
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta 
kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin 
kohdella vertailukelpoisessa tilanteessa, 
paitsi jos kohtelulla tai käytännöllä on 
puolueettomasti perusteltavissa oleva 
oikeutettu tavoite ja tavoitteen 
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat 
asianmukaisia ja tarpeellisia;

Or. fr

Tarkistus 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  2 kohta  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste 
tai käytäntö saattaa henkilöt näiden tietyn 
uskonnon tai vakaumuksen, tietyn 
vamman, tietyn iän tai tietyn sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella erityisen 
epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin 
nähden, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, 
perusteella tai käytännöllä on 
puolueettomasti perusteltavissa oleva 
oikeutettu tavoite ja tavoitteen 
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat 
asianmukaisia ja tarpeellisia.

b) välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste 
tai käytäntö saattaa henkilöt näiden tietyn 
uskonnon tai vakaumuksen, tietyn 
vamman, tietyn iän, tietyn sukupuolen tai 
tietyn sukupuolisen suuntautumisen 
perusteella erityisen epäedulliseen asemaan 
muihin henkilöihin nähden, paitsi jos 
kyseisellä säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on puolueettomasti 
perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot 
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

Or. es
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Tarkistus 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste 
tai käytäntö saattaa henkilöt näiden tietyn 
uskonnon tai vakaumuksen, tietyn 
vamman, tietyn iän tai tietyn sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella erityisen 
epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin 
nähden, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, 
perusteella tai käytännöllä on 
puolueettomasti perusteltavissa oleva 
oikeutettu tavoite ja tavoitteen 
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat 
asianmukaisia ja tarpeellisia.

b) välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste 
tai käytäntö saattaa henkilöt näiden tietyn 
uskonnon tai vakaumuksen, tietyn 
vamman, tietyn iän, tietyn sukupuolisen 
suuntautumisen tai tietyn sukupuolen
perusteella erityisen epäedulliseen asemaan 
muihin henkilöihin nähden, paitsi jos 
kyseisellä säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on puolueettomasti 
perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot 
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

Or. de

Tarkistus 83
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta  b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) läheissyrjintänä pidetään sitä, että 
henkilölle aiheutuu kielteisiä vaikutuksia 
siitä, että hän on läheisessä suhteessa 
tietyn uskontokunnan, vakaumuksen, 
vamman, ikäryhmän tai sukupuolisen 
suuntautumisen edustajiin. 
Läheissyrjintänä pidetään esimerkiksi 
sitä, että syrjintä kohdistuu henkilöihin, 
jotka ovat – tai joiden oletetaan olevan –
tunnesitein sidoksissa tietyn 
uskontokunnan, vakaumuksen, vamman, 
ikäryhmän tai sukupuolisen 
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suuntautumisen edustajiin – vaikka he 
eivät välttämättä asu näiden kanssa 
yhdessä ja riippumatta siitä, onko 
kyseessä virallistettu oikeudellinen suhde, 
kuten avioliitto tai sukulaisuussuhde.

Or. it

Perustelu

On syytä määritellä läheissyrjintä, mutta tämä määritelmä ei kuitenkaan ole tyhjentävä.

Tarkistus 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Häirintää on pidettävä 1 kohdassa 
tarkoitettuna syrjintänä, kun johonkin 
1 artiklassa tarkoitettuun seikkaan 
liittyvällä haitallisella käytöksellä 
tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukataan henkilön arvoa tai luodaan 
uhkaava, vihamielinen, halventava,
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

3. Häirintä on yksi syrjinnän muoto. 
Haitallinen käytös voi esiintyä eri 
muodoissa, esimerkiksi suullisina tai 
kirjallisina huomautuksina, eleinä tai 
käytöksenä, mutta sen edellytetään olevan 
niin vakavaa, että sillä luodaan uhkaava
tai nöyryyttävä ilmapiiri.

Or. fr

Tarkistus 85
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kohtuullisen mukautuksen epäämistä 
vammaiselta tämän direktiivin 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa
erityistapauksessa on pidettävä 1 kohdassa 

5. Kohtuullisen mukautuksen epäämistä 
vammaiselta tai tähän sidoksissa olevilta 
henkilöiltä, esimerkiksi tämän direktiivin 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa erityistapauksessa, on 
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tarkoitettuna syrjintänä. pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna 
syrjintänä.

Or. it

Tarkistus 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Henkilön tai järjestön menettely, joka 
johtuu uskontoon tai vakaumukseen 
perustuvista moraalikäsityksistä, ei riko 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta vaan 
edistää monimuotoisuutta, joka on 
Euroopan unionin yhteinen rikkaus.

Or. fr

Tarkistus 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
rahoituspalvelujen tarjonnassa sallia 
suhteelliset erot kohtelussa, mikäli ikä tai 
vammaisuus on keskeinen tekijä kyseisen 
tuotteen osalta arvioitaessa riskiä 
merkityksellisten ja tarkkojen 
vakuutusmatemaattisten tai tilastollisten 
tietojen perusteella.

7. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
rahoituspalvelujen tarjonnassa sallia 
suhteelliset erot kohtelussa, mikäli ikä tai 
vammaisuus on keskeinen tekijä kyseisen 
tuotteen osalta arvioitaessa riskiä 
merkityksellisten ja tarkkojen 
vakuutusmatemaattisten tai tilastollisten 
tietojen perusteella. Tehtäessä päätöksiä 
syrjinnän poistamisesta tai suhteellisista 
eroista kohtelussa on otettava huomioon 
vaikutukset yritysten 
toimintamahdollisuuksiin, varsinkin kun 
on kyse yksittäisistä yrityksistä tai pienistä 
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ja keskisuurista yrityksistä.

Or. fr

Tarkistus 88
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla  8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisiin 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin 
toimenpiteisiin, jotka demokraattisessa 
yhteiskunnassa ovat tarpeen yleisen 
turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi 
ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden 
sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien turvaamiseksi.

8. Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisiin 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin 
toimenpiteisiin, jotka demokraattisessa 
yhteiskunnassa ovat oikeasuhteisia ja
tarpeen yleisen turvallisuuden ja 
järjestyksen takaamiseksi ja rikollisuuden 
estämiseksi, terveyden sekä muiden 
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien 
turvaamiseksi. Direktiivillä ei ole 
myöskään vaikutusta jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön, jolla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa.

Or. en

Tarkistus 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisölle annetun toimivallan puitteissa 
syrjintäkieltoa sovelletaan kaikkiin 
henkilöihin sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla, julkisyhteisöt mukaan 
luettuina, kun kyseessä on jokin 
seuraavista:

3. Yhteisölle annetun toimivallan puitteissa
ja toissijaisuusperiaatetta ja 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen
syrjintäkieltoa sovelletaan, kun kyseessä on 
jokin seuraavista:

Or. fr
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Tarkistus 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sosiaalinen suojelu, myös sosiaaliturva 
ja terveydenhoito,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sosiaalietuudet, Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yleisesti tarjottavien tavaroiden ja 
palvelujen saatavuus ja tarjonta, 
asuminen mukaan luettuna.

Poistetaan.

Edellä olevaa d alakohtaa sovelletaan 
yksityishenkilöihin vain niiltä osin kuin 
nämä harjoittavat omaa ammatillista tai 
kaupallista toimintaansa.

Or. fr
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Tarkistus 93
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa d alakohtaa sovelletaan 
yksityishenkilöihin vain niiltä osin kuin 
nämä harjoittavat omaa ammatillista tai 
kaupallista toimintaansa.

Yksityishenkilöiden yksityiselämää on 
kunnioitettava d alakohtaa sovellettaessa.

Or. it

Tarkistus 94
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta
jäsenvaltioiden vastuuseen opetuksen
sisällöstä, koulutuksen muodoista ja 
koulutusjärjestelmän organisoinnista,
erityisopetus mukaan luettuna.
Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisesta 
kohtelusta haettaessa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuviin oppilaitoksiin.

3. Rajoittamatta jäsenvaltioiden
toimivaltaa opetuksen ja koulutuksen
alalla sekä niiden vastuuta opetuksen 
sisällön sekä koulutusjärjestelmiensä 
toiminnan ja organisoinnin suhteen 
tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
osallisuus- ja kotoutumisprosessit ja
erityisopetus vammaisille henkilöille.
Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisesta 
kohtelusta haettaessa uskontoon tai 
vakaumukseen perustuviin oppilaitoksiin, 
jos erilaista kohtelua ei voida pitää 
muuhun tai muihin syihin perustuvana 
syrjintänä ja jos se on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista eikä riko oikeutta 
koulutukseen.

Or. it
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Perustelu

On tärkeää, että direktiivin soveltamisalassa otetaan asianmukaisesti huomioon opetus ja 
koulutus syrjinnän ehkäisemiseksi.

Tarkistus 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimet, joilla varmistetaan, että 
yhdenvertaista kohtelua koskevaa 
periaatetta noudatetaan vammaisten 
kohdalla:

1. Toimet, joilla varmistetaan, että 
yhdenvertaista kohtelua koskevaa 
periaatetta noudatetaan vammaisten 
kohdalla, sellaisena kuin vammaisuus 
määritellään vammaisten oikeuksia 
koskevassa YK:n yleissopimuksessa ja 
siten, että pitkäaikaissairaat kuuluvat 
määritelmään:

Or. en

Tarkistus 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Toimet, joilla taataan vammaisille 
todellinen ja syrjimätön mahdollisuus 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhoitoon, koulutukseen sekä 
yleisesti tarjottavien tavaroiden ja 
palvelujen, myös asumis- ja 
kuljetuspalvelujen, saatavuuteen ja 
tarjontaan, on varmistettava ennakoiden, 
asianmukaisine muutoksineen tai 
mukautuksineen. Tällaisista toimista ei 
pidä koitua suhteetonta rasitusta eivätkä ne 
saa edellyttää perustavia muutoksia
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 

a) Toimet, joilla taataan vammaisille 
todellinen ja syrjimätön mahdollisuus 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, 
terveydenhoitoon, koulutukseen sekä 
yleisesti tarjottavien tavaroiden ja 
palvelujen, myös asumis- ja 
kuljetuspalvelujen, saatavuuteen ja 
tarjontaan, on varmistettava ennakoiden.
Tällaisista toimista ja vaihtoehtojen 
tarjoamisesta ei pidä koitua suhteetonta 
rasitusta eivätkä ne saa edellyttää 
perustavia muutoksia kyseisillä aloilla
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terveydenhuoltoon, koulutukseen tai 
kyseisiin tavaroihin tai palveluihin taikka
edellyttää vaihtoehtojen tarjoamista.

taikka vaihtoehtojen tarjoamista näille.

Or. fr

Tarkistus 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Riippumatta velvoitteesta varmistaa 
todelliset ja syrjimättömät mahdollisuudet 
on erityistapauksessa tarvittaessa 
järjestettävä kohtuullinen mukautus, 
jollei tästä koidu suhteetonta rasitusta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioitaessa, koituuko 1 kohdan 
noudattamisen edellyttämistä toimista 
suhteetonta rasitusta, on otettava 
huomioon erityisesti organisaation koko 
ja resurssit, sen luonne, arvioidut 
kustannukset, tavaroiden ja palvelujen 
elinkaari sekä mahdollinen hyöty 
vammaisten parantuneista 
mahdollisuuksista. Tätä rasitetta ei pidetä 
kohtuuttomana, jos se riittävässä määrin 
korvautuu kyseisessä jäsenvaltiossa 
toteutetuilla yhdenvertaisen kohtelun 
politiikan toimenpiteillä.

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Täydellisen yhdenvertaisuuden 
toteuttamiseksi yhdenvertaisen kohtelun 
periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä 
voimassa tai toteuttamasta 
erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on ehkäistä tai hyvittää haittoja, jotka 
liittyvät uskontoon tai uskomukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen.

Täydellisen yhdenvertaisuuden 
toteuttamiseksi yhdenvertaisen kohtelun 
periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä 
voimassa tai toteuttamasta 
erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on ehkäistä tai hyvittää haittoja, jotka 
liittyvät uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoleen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen.

Or. es

Tarkistus 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Täydellisen yhdenvertaisuuden 
toteuttamiseksi yhdenvertaisen kohtelun 
periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä 
voimassa tai toteuttamasta 
erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on ehkäistä tai hyvittää haittoja, jotka 
liittyvät uskontoon tai uskomukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen.

Täydellisen yhdenvertaisuuden 
toteuttamiseksi yhdenvertaisen kohtelun 
periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä 
voimassa tai toteuttamasta 
erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on ehkäistä tai hyvittää haittoja, jotka 
liittyvät uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoleen.

Or. de
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Tarkistus 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kansallisen 
oikeudenkäyttöjärjestelmänsä mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että kun henkilö, joka 
katsoo kärsineensä vääryyttä sen vuoksi, 
että häneen ei ole sovellettu yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta, esittää 
tuomioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tosiseikkoja, joiden 
perusteella voidaan olettaa tapahtuneen 
välitöntä tai välillistä syrjintää, vastaajan 
on näytettävä toteen, ettei syrjintäkieltoa 
ole rikottu.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kansallisen 
oikeudenkäyttöjärjestelmänsä mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että kun henkilö, joka 
katsoo kärsineensä vääryyttä sen vuoksi, 
että häneen ei ole sovellettu yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta, esittää 
tuomioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ensi näkemältä riittäviltä 
vaikuttavia todisteita välittömästä tai 
välillisestä syrjinnästä, vastaajan on 
näytettävä toteen, ettei syrjintäkieltoa ole 
rikottu.

Or. fr

Tarkistus 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä edistämään kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidän 
uskonnostaan tai vakaumuksestaan, 
vammaisuudestaan, iästään tai 
sukupuolisesta suuntauksestaan. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan virastoista, 
jotka kansallisella tasolla vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta, mukaan 
luettuina oikeudet, jotka perustuvat muihin 
yhteisön säädöksiin, kuten direktiiveihin 
2000/43/EY ja 2004/113/EY.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä edistämään kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidän 
uskonnostaan tai vakaumuksestaan, 
vammaisuudestaan, iästään, 
sukupuolestaan tai sukupuolisesta 
suuntauksestaan. Nämä elimet voivat 
muodostaa osan virastoista, jotka 
kansallisella tasolla vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta, mukaan 
luettuina oikeudet, jotka perustuvat muihin 
yhteisön säädöksiin, kuten direktiiveihin 
2000/43/EY ja 2004/113/EY.
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Or. es

Tarkistus 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä edistämään kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidän 
uskonnostaan tai vakaumuksestaan, 
vammaisuudestaan, iästään tai 
sukupuolisesta suuntauksestaan.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä edistämään kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidän 
uskonnostaan tai vakaumuksestaan, 
vammaisuudestaan, iästään, sukupuolisesta
suuntautumisestaan tai sukupuolestaan.

Or. de

Tarkistus 104
Donata Gottardi

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Komissio valmistelee ja aloittaa ........... 
mennessä sellaisen ehdotuksen 
hyväksymismenettelyn, jonka 
tarkoituksena on sovittaa tämä direktiivi 
yhteen voimassa olevien tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä koskevien direktiivien 
kanssa.

Or. it
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