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Ändringsförslag 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till rådets direktiv om 
genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning

Förslag till rådets direktiv om 
genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder, 
kön eller sexuell läggning

Or. es

Ändringsförslag 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till rådets direktiv om 
genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning

Förslag till rådets direktiv om 
genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder, 
sexuell läggning eller kön

Or. de

Ändringsförslag 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheter och principer som framför allt 
erkänns i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 

(3) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheter och principer som framför allt 
erkänns i Europarådets konvention om 
skydd av de mänskliga rättigheterna och 
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i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. I 
artikel 21 förbjuds diskriminering, även 
på grund av religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. I artikel 26 erkänns rätten för 
personer med funktionshinder att få del 
av åtgärder som syftar till att säkerställa 
deras oberoende.

de grundläggande friheterna, i synnerhet 
artiklarna 9 och 10, och i
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i synnerhet 
artiklarna 10, 12.2, 21 och 26.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheter och principer som framför allt 
erkänns i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 
i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. I 
artikel 21 förbjuds diskriminering, även på 
grund av religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. I artikel 26 erkänns rätten för 
personer med funktionshinder att få del av 
åtgärder som syftar till att säkerställa deras 
oberoende.

(3) Detta direktiv följer och främjar de 
grundläggande rättigheter och principer 
som framför allt erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns 
rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. I artikel 12 erkänns rätten 
till mötes- och föreningsfrihet. I artikel 21 
förbjuds diskriminering, även på grund av 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning. I artikel 26 
erkänns rätten för personer med 
funktionshinder att få del av åtgärder som 
syftar till att säkerställa deras oberoende.

Or. it
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Ändringsförslag 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi 

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheter och principer som framför allt 
erkänns i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 
i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. I 
artikel 21 förbjuds diskriminering, även på 
grund av religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. I artikel 26 erkänns rätten för 
personer med funktionshinder att få del av 
åtgärder som syftar till att säkerställa deras 
oberoende.

(3) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheter och principer som framför allt 
erkänns i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 
i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. I 
artikel 21 förbjuds diskriminering, även på 
grund av religion, funktionshinder, ålder, 
sexuell läggning eller kön. I artikel 26 
erkänns rätten för personer med 
funktionshinder att få del av åtgärder som 
syftar till att säkerställa deras oberoende.

Or. de

Ändringsförslag 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheter och principer som framför allt 
erkänns i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 
i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. I 
artikel 21 förbjuds diskriminering, även på 
grund av religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. I artikel 26 erkänns rätten för 
personer med funktionshinder att få del av 
åtgärder som syftar till att säkerställa deras 
oberoende.

(3) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheter och principer som framför allt 
erkänns i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 
i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. I 
artikel 21 förbjuds diskriminering, även på 
grund av religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder, kön eller sexuell 
läggning. I artikel 26 erkänns rätten för 
personer med funktionshinder att få del av 
åtgärder som syftar till att säkerställa deras 
oberoende.
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Or. es

Ändringsförslag 63
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemenskapen har antagit tre rättsakter
på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget 
för att förebygga och bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras och 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Dessa instrument har visat hur 
viktig lagstiftning är för kampen mot 
diskriminering. I direktiv 2000/78/EG 
fastställs en allmän ram för likabehandling 
i arbetslivet oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Det finns dock stora 
skillnader mellan medlemsstaterna när det 
gäller hur skyddet mot diskriminering på 
dessa grunder utanför arbetslivet är 
utformat och vilken omfattning det har.

(8) Gemenskapen har antagit flera olika
direktiv på grundval av artikel 13.1 i 
EG-fördraget för att förebygga och 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras och etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Dessa direktiv har visat 
hur viktig lagstiftning är för kampen mot 
diskriminering. I direktiv 2000/78/EG 
fastställs en allmän ram för likabehandling 
i arbetslivet oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Det finns dock stora 
skillnader mellan medlemsstaterna när det 
gäller hur skyddet mot diskriminering på 
dessa grunder utanför arbetslivet är 
utformat och vilken omfattning det har.

Or. it

Ändringsförslag 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemenskapen har antagit tre rättsakter 
på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget 
för att förebygga och bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras och 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Dessa instrument har visat hur 

(8) Gemenskapen har antagit tre rättsakter 
på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget 
för att förebygga och bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras och 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder, kön eller sexuell 
läggning. Dessa instrument har visat hur 
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viktig lagstiftning är för kampen mot 
diskriminering. I direktiv 2000/78/EG 
fastställs en allmän ram för likabehandling 
i arbetslivet oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Det finns dock stora 
skillnader mellan medlemsstaterna när det 
gäller hur skyddet mot diskriminering på 
dessa grunder utanför arbetslivet är 
utformat och vilken omfattning det har.

viktig lagstiftning är för kampen mot 
diskriminering. I direktiv 2000/78/EG 
fastställs en allmän ram för likabehandling 
i arbetslivet oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, kön
eller sexuell läggning. Det finns dock stora 
skillnader mellan medlemsstaterna när det 
gäller hur skyddet mot diskriminering på 
dessa grunder utanför arbetslivet är 
utformat och vilken omfattning det har.

Or. es

Ändringsförslag 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller
sexuell läggning på en rad olika områden 
utanför arbetslivet, inbegripet socialt 
skydd, utbildning och tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder. Lagstiftningen bör 
föreskriva åtgärder som syftar till att skapa 
lika tillgång till de områden som omfattas 
av direktivet för personer med 
funktionshinder.

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell 
läggning eller kön på en rad olika områden 
utanför arbetslivet, inbegripet socialt 
skydd, utbildning och tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder. Lagstiftningen bör 
föreskriva åtgärder som syftar till att skapa 
lika tillgång till de områden som omfattas 
av direktivet för personer med 
funktionshinder.

Or. de

Ändringsförslag 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Lagstiftningen bör därför förbjuda (9) Lagstiftningen bör därför förbjuda 
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diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning på en rad olika områden 
utanför arbetslivet, inbegripet socialt 
skydd, utbildning och tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder. Lagstiftningen bör 
föreskriva åtgärder som syftar till att skapa 
lika tillgång till de områden som omfattas 
av direktivet för personer med 
funktionshinder.

diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, kön
eller sexuell läggning på en rad olika 
områden utanför arbetslivet, inbegripet 
socialt skydd, utbildning och tillgång till 
och tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder. Lagstiftningen bör 
föreskriva åtgärder som syftar till att skapa 
lika tillgång till de områden som omfattas 
av direktivet för personer med 
funktionshinder.

Or. es

Ändringsförslag 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid genomförandet av principen om 
likabehandling oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning bör gemenskapen i 
enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget 
sträva efter att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
främja jämställdhet mellan dem, i 
synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera 
olika former av diskriminering.

(13) Vid genomförandet av principen om 
likabehandling oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, kön
eller sexuell läggning bör gemenskapen i 
enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget 
sträva efter att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
främja jämställdhet mellan dem, i 
synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera 
olika former av diskriminering.

Or. es

Ändringsförslag 68
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Alla individer har rätt att fritt sluta (16) Det är viktigt att respektera 
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avtal, inbegripet rätt att välja avtalspart 
för en transaktion. Detta direktiv bör inte
tillämpas på individers ekonomiska 
transaktioner när de inte utgör en 
yrkesmässig eller kommersiell verksamhet 
för dem.

grundläggande fri- och rättigheter, bland 
annat föreningsfriheten. När det gäller 
tillgång till och tillhandahållande av 
varor och tjänster är det också viktigt att 
respektera skyddet för privatliv och 
familjeliv och transaktioner som utförs i 
det sammanhanget.

Or. it

Ändringsförslag 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Samtidigt som diskriminering förbjuds 
är det viktigt att andra grundläggande fri-
och rättigheter respekteras, bland annat 
skyddet för privatliv och familjeliv och 
transaktioner som utförs i det 
sammanhanget samt religionsfrihet och 
föreningsfrihet. Detta direktiv påverkar 
inte tillämpningen av nationella lagar om 
civilstånd eller familjerättslig ställning, 
inbegripet reproduktiva rättigheter. Det 
påverkar inte heller statens och dess 
institutioners och organs respektive 
undervisningens sekulära natur.

(17) Samtidigt som diskriminering förbjuds 
är det viktigt att andra grundläggande fri-
och rättigheter respekteras, bland annat 
skyddet för privatliv och familjeliv och 
transaktioner som utförs i det 
sammanhanget samt religionsfrihet, 
yttrandefrihet och föreningsfrihet. 
Tillämpningsområdet för detta direktiv 
omfattar inte nationella lagar om civilstånd 
eller familjerättslig ställning, i synnerhet 
inte reproduktion och adoption och 
tillhörande rättigheter. Det omfattar inte 
heller utbildningens organisation och 
innehåll, som omfattas av medlemsstatens 
behörighetsområde. I direktivet krävs inte 
att medlemsstaterna ska ändra sin 
lagstiftning eller praxis i dessa avseenden.

Or. fr
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Ändringsförslag 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna ansvarar för att 
organisera utbildningsystemen och 
fastställa innehållet i undervisningen. I 
kommissionens meddelande ”Förbättrad 
kompetens för framtiden: En agenda för 
europeiskt samarbete om skolor” betonas 
behovet av att fästa särskild 
uppmärksamhet vid utsatta barn och barn 
som har behov av särskilt stöd i 
undervisningen. Medlemsstaterna får tillåta 
särbehandling i fråga om tillträde till 
läroanstalter som är baserade på religion 
eller övertygelse. Medlemsstaterna får 
också välja om de vill tillåta eller förbjuda 
användning av religiösa symboler i 
skolan.

(18) Medlemsstaterna ansvarar för att 
organisera utbildningssystemen och 
fastställa innehållet i undervisningen. I 
kommissionens meddelande ”Förbättrad 
kompetens för framtiden: En agenda för 
europeiskt samarbete om skolor” betonas 
behovet av att fästa särskild 
uppmärksamhet vid utsatta barn och barn 
som har behov av särskilt stöd i 
undervisningen. Medlemsstaterna får tillåta 
särbehandling i fråga om tillträde till 
läroanstalter som är baserade på religion 
eller övertygelse.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte 
hindra att medlemsstater behåller eller 
antar bestämmelser för att förhindra eller 
kompensera för att en grupp av personer 
missgynnas på grund av sin religion eller 
övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder 
eller sin sexuella läggning. Sådana 
bestämmelser kan tillåta organisationer 
avsedda för personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder 

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte 
hindra att medlemsstater behåller eller 
antar bestämmelser för att förhindra eller 
kompensera för att en grupp av personer 
missgynnas på grund av sin religion eller 
övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder, 
sin sexuella läggning eller sitt kön. Sådana 
bestämmelser kan tillåta organisationer 
avsedda för personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder, 
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eller har en viss sexuell läggning, om deras 
huvudsakliga syfte är att främja att dessa 
personers särskilda behov tillgodoses.

har en viss sexuell läggning eller är av ett 
visst kön, om deras huvudsakliga syfte är 
att främja att dessa personers särskilda 
behov tillgodoses.

Or. de

Ändringsförslag 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte 
hindra att medlemsstater behåller eller 
antar bestämmelser för att förhindra eller 
kompensera för att en grupp av personer 
missgynnas på grund av sin religion eller 
övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder 
eller sin sexuella läggning. Sådana 
bestämmelser kan tillåta organisationer 
avsedda för personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder 
eller har en viss sexuell läggning, om deras 
huvudsakliga syfte är att främja att dessa 
personers särskilda behov tillgodoses.

(21) Förbudet mot diskriminering bör inte 
hindra att medlemsstater behåller eller 
antar bestämmelser för att förhindra eller 
kompensera för att en grupp av personer 
missgynnas på grund av sin religion eller 
övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder, 
sitt kön eller sin sexuella läggning. Sådana 
bestämmelser kan tillåta organisationer 
avsedda för personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder 
eller ett visst kön eller har en viss sexuell 
läggning, om deras huvudsakliga syfte är 
att främja att dessa personers särskilda 
behov tillgodoses.

Or. es

Ändringsförslag 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer som har utsatts för 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 

(23) Personer som har utsatts för 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, kön



PE418.337v01-00 12/27 AM\764087SV.doc

SV

sexuell läggning bör tillförsäkras ett 
lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra 
skyddet bör föreningar, organisationer och 
andra juridiska personer ges befogenhet att 
delta i rättsliga och/eller administrativa 
förfaranden, även på den utsatta personens 
vägnar eller för att stödja denne, utan att 
detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

eller sexuell läggning bör tillförsäkras ett 
lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra 
skyddet bör föreningar, organisationer och 
andra juridiska personer ges befogenhet att 
delta i rättsliga och/eller administrativa 
förfaranden, även på den utsatta personens 
vägnar eller för att stödja denne, utan att 
detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

Or. es

Ändringsförslag 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer som har utsatts för 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller
sexuell läggning bör tillförsäkras ett 
lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra 
skyddet bör föreningar, organisationer och 
andra juridiska personer ges befogenhet att 
delta i rättsliga och/eller administrativa 
förfaranden, även på den utsatta personens 
vägnar eller för att stödja denne, utan att 
detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(23) Personer som har utsatts för 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell 
läggning eller kön bör tillförsäkras ett 
lämpligt rättsligt skydd. För att förbättra 
skyddet bör föreningar, organisationer och 
andra juridiska personer ges befogenhet att 
delta i rättsliga och/eller administrativa 
förfaranden, även på den utsatta personens 
vägnar eller för att stödja denne, utan att 
detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

Or. de
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Ändringsförslag 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att principen om likabehandling 
ska kunna tillämpas effektivt måste 
reglerna om bevisbördan anpassas på så 
sätt att bevisbördan övergår till den 
svarande när det föreligger ett 
prima facie-fall av diskriminering. Det 
åligger dock inte den svarande att bevisa 
att den klagande tillhör en viss religion 
eller har vissa övertygelser, har ett visst 
funktionshinder, är av en viss ålder eller 
har en viss sexuell läggning.

(24) För att principen om likabehandling 
ska kunna tillämpas effektivt måste 
reglerna om bevisbördan anpassas på så 
sätt att skyldigheten att förete tillräcklig 
bevisning övergår till den svarande när det 
föreligger ett prima facie-fall av 
diskriminering. Det åligger dock inte den 
svarande att bevisa att den klagande tillhör 
en viss religion eller har vissa övertygelser, 
har ett visst funktionshinder, är av en viss 
ålder eller har en viss sexuell läggning.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att principen om likabehandling 
ska kunna tillämpas effektivt måste 
reglerna om bevisbördan anpassas på så 
sätt att bevisbördan övergår till den 
svarande när det föreligger ett 
prima facie-fall av diskriminering. Det 
åligger dock inte den svarande att bevisa 
att den klagande tillhör en viss religion 
eller har vissa övertygelser, har ett visst 
funktionshinder, är av en viss ålder eller 
har en viss sexuell läggning.

(24) För att principen om likabehandling 
ska kunna tillämpas effektivt måste 
reglerna om bevisbördan anpassas på så 
sätt att bevisbördan övergår till den 
svarande när det föreligger ett 
prima facie-fall av diskriminering. Det 
åligger dock inte den svarande att bevisa 
att den klagande tillhör en viss religion 
eller har vissa övertygelser, har ett visst 
funktionshinder, är av en viss ålder eller ett 
visst kön eller har en viss sexuell läggning.

Or. es
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Ändringsförslag 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att principen om likabehandling 
ska kunna tillämpas effektivt måste 
reglerna om bevisbördan anpassas på så 
sätt att bevisbördan övergår till den 
svarande när det föreligger ett 
prima facie-fall av diskriminering. Det 
åligger dock inte den svarande att bevisa 
att den klagande tillhör en viss religion 
eller har vissa övertygelser, har ett visst 
funktionshinder, är av en viss ålder eller
har en viss sexuell läggning.

(24) För att principen om likabehandling 
ska kunna tillämpas effektivt måste 
reglerna om bevisbördan anpassas på så 
sätt att bevisbördan övergår till den 
svarande när det föreligger ett 
prima facie-fall av diskriminering. Det 
åligger dock inte den svarande att bevisa 
att den klagande tillhör en viss religion 
eller har vissa övertygelser, har ett visst 
funktionshinder, är av en viss ålder, har en 
viss sexuell läggning eller är av ett visst 
kön.

Or. de

Ändringsförslag 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
bekämpning av diskriminering på grund av 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, för att 
principen om likabehandling ska kunna 
genomföras i medlemsstaterna på andra 
områden än arbetslivet.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
bekämpning av diskriminering på grund av 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder, kön eller sexuell läggning, för att 
principen om likabehandling ska kunna 
genomföras i medlemsstaterna på andra 
områden än arbetslivet.

Or. es
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Ändringsförslag 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
bekämpning av diskriminering på grund av 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, för att 
principen om likabehandling ska kunna 
genomföras i medlemsstaterna på andra 
områden än arbetslivet.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
bekämpning av diskriminering på grund av 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder, sexuell läggning eller kön, för att 
principen om likabehandling ska kunna 
genomföras i medlemsstaterna på andra 
områden än arbetslivet.

Or. de

Ändringsförslag 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artícle 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Direkt diskriminering ska anses 
förekomma när en person på någon av de 
grunder som anges i artikel 1 behandlas 
mindre förmånligt än en annan person 
behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation.

a) Direkt diskriminering ska anses 
förekomma när en person på någon av de 
grunder som anges i artikel 1 behandlas 
mindre förmånligt än en annan person 
behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation, utom 
om behandlingen eller förfaringssättet 
objektivt kan motiveras av ett berättigat 
mål och medlen för att uppnå detta mål är 
lämpliga och nödvändiga.

Or. fr
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Ändringsförslag 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artículo 2  punkt 2  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Indirekt diskriminering ska anses 
förekomma när en skenbart neutral 
bestämmelse eller ett skenbart neutralt 
kriterium eller förfaringssätt särskilt 
missgynnar personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder 
eller har en viss sexuell läggning jämfört 
med andra personer, 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 ska anses 
förekomma när en skenbart neutral 
bestämmelse eller ett skenbart neutralt 
kriterium eller förfaringssätt särskilt 
missgynnar personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder 
eller ett visst kön eller har en viss sexuell 
läggning jämfört med andra personer, om 
inte bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet objektivt kan motiveras av 
ett berättigat mål och medlen för att uppnå 
detta mål är lämpliga och nödvändiga.

Or. es

Ändringsförslag 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Artikel 2  punkt 2  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Indirekt diskriminering ska anses 
förekomma när en skenbart neutral 
bestämmelse eller ett skenbart neutralt 
kriterium eller förfaringssätt särskilt 
missgynnar personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder 
eller har en viss sexuell läggning jämfört 
med andra personer, 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 ska anses 
förekomma när en skenbart neutral 
bestämmelse eller ett skenbart neutralt 
kriterium eller förfaringssätt särskilt 
missgynnar personer som tillhör en viss 
religion eller har vissa övertygelser, har ett 
visst funktionshinder, är av en viss ålder, 
har en viss sexuell läggning eller är av ett 
visst kön jämfört med andra personer, om 
inte bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet objektivt kan motiveras av 
ett berättigat mål och medlen för att uppnå 
detta mål är lämpliga och nödvändiga.
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Or. de

Ändringsförslag 83
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Articolo 2  punkt 2  led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det är fråga om diskriminering på 
grund av närstående när en person 
påverkas negativt på grund av att han 
eller hon har en direkt anknytning till en 
person som tillhör en särskild religion 
eller har särskilda övertygelser, har ett 
särskilt funktionshinder, är av en särskild 
ålder eller har en särskild sexuell
läggning. Diskriminering på grund av 
närstående berör till exempel personer 
som – genom känslomässiga band – har 
eller antas ha anknytning, utan att 
nödvändigtvis vara sammanboende och 
oberoende av juridiska förhållanden 
såsom äktenskap eller föräldraskap, med 
personer som tillhör en särskild religion 
eller har särskilda övertygelser, har ett 
särskilt funktionshinder, är av en särskild 
ålder eller har en särskild sexuell 
läggning.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att ge en icke uttömmande definition av diskriminering på grund av 
närstående.
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Ändringsförslag 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trakasserier ska anses vara
diskriminering enligt punkt 1 när ett 
oönskat beteende som har samband med 
någon av de grunder som anges i artikel 1 
syftar till eller leder till att en persons 
värdighet kränks och att en hotfull, 
fientlig, förnedrande, förödmjukande eller
kränkande stämning skapas.

3. Trakasserier är en form av
diskriminering. Oönskat beteende kan anta 
olika former, t.ex. muntliga eller skriftliga 
yttranden, gester eller andra beteenden, 
men det måste vara så allvarligt att en 
hotfull eller förödmjukande stämning 
skapas.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Artikel 2  punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga 
anpassningsåtgärder för personer med 
funktionshinder enligt artikel 4.1 b i detta 
direktiv ska anses utgöra diskriminering 
enligt punkt 1.

5. Vägran att vidta rimliga 
anpassningsåtgärder ska anses utgöra 
diskriminering enligt punkt 1 gentemot 
personer med funktionshinder eller 
gentemot dem som har anknytning till 
dessa personer enligt det typfall som 
anges i artikel 4.1 b i detta direktiv.

Or. it
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Ändringsförslag 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det faktum att en person eller en 
organisation handlar efter 
moraluppfattningar som bygger på 
religion eller övertygelser kränker inte 
principen om likabehandling utan bidrar 
till mångfalden, som är EU:s 
gemensamma rikedom.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Trots vad som sägs i punkt 2 får 
medlemsstaterna inom sektorn för 
finansiella tjänster tillåta proportionell 
särbehandling om ålder eller 
funktionshinder för den berörda produkten 
är en avgörande faktor vid riskbedömning 
på grundval av relevanta och korrekta 
försäkringstekniska och statistiska 
uppgifter.

7. Trots vad som sägs i punkt 2 får 
medlemsstaterna inom sektorn för 
finansiella tjänster tillåta proportionell 
särbehandling om ålder eller 
funktionshinder för den berörda produkten 
är en avgörande faktor vid riskbedömning 
på grundval av relevanta och korrekta 
försäkringstekniska och statistiska 
uppgifter. När det fattas beslut om att 
undanröja diskriminering och om 
proportionell särbehandling måste det 
också tas hänsyn till inverkan på 
lönsamheten för företagen, särskilt 
enmansföretagen och de små och 
medelstora företagen.

Or. fr
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Ändringsförslag 88
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Artikel 2  punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv ska inte påverka de 
åtgärder som föreskrivs i nationell 
lagstiftning och som är nödvändiga i ett 
demokratiskt samhälle för den allmänna 
säkerheten, ordningens bevarande, 
förebyggande av brott samt skydd för hälsa 
och andra personers fri- och rättigheter.

8. Detta direktiv ska inte påverka de 
åtgärder som föreskrivs i nationell 
lagstiftning och som är nödvändiga och 
proportionerliga i ett demokratiskt 
samhälle för den allmänna säkerheten, 
ordningens bevarande, förebyggande av 
brott samt skydd för hälsa och andra 
personers fri- och rättigheter. Direktivet 
påverkar inte tillämpningen av nationell 
lagstiftning som främjar jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1  inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för gemenskapens 
befogenheter ska diskrimineringsförbudet 
gälla alla personer, såväl inom den 
offentliga som den privata sektorn, 
inklusive offentliga organ, i fråga om 
följande: 

3. Inom ramen för gemenskapens 
befogenheter, och i överensstämmelse med 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, ska 
diskrimineringsförbudet gälla i fråga om 
följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Socialt skydd, inklusive social trygghet 
samt hälso- och sjukvård.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Sociala förmåner. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led d och stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillgång till och tillhandahållande av 
varor och tjänster som är tillgängliga för 
allmänheten, inklusive bostäder.

utgår

Led d ska gälla individer endast när de 
bedriver yrkesmässig kommersiell 
verksamhet.

Or. fr
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Ändringsförslag 93
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Articolo 3  punkt 1  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led d ska gälla individer endast när de 
bedriver yrkesmässig kommersiell 
verksamhet.

Vid tillämpningen av led d måste 
människors privatliv respekteras.

Or. it

Ändringsförslag 94
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Articolo 3  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka
medlemsstaternas ansvar för innehållet i 
undervisningen, verksamheten och 
organisationen av utbildningssystemen, 
även tillhandahållande av undervisning för
elever med behov av särskilt stöd. 
Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i 
fråga om tillträde till läroanstalter som är 
baserade på religion eller övertygelse.

3. Syftet med detta direktiv är att, utan att 
åsidosätta medlemsstaternas behörighet 
inom utbildning samt deras ansvar för
innehållet i undervisningen, verksamheten 
och organisationen av 
utbildningssystemen, säkerställa 
integration och tillhandahållande av
specialundervisning för 
funktionshindrade. Medlemsstaterna får 
tillåta särbehandling i fråga om tillträde till 
läroanstalter som är baserade på religion 
eller övertygelse, förutsatt att denna inte 
utgör någon form av diskriminering och 
att den är nödvändig och proportionell 
och inte kränker rätten till utbildning.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att utbildning i syfte att undvika diskriminering beaktas på lämpligt sätt i 
direktivets tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1  inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att principen om 
likabehandling av personer med 
funktionshinder följs ska följande gälla:

1. För att säkerställa att principen om 
likabehandling av personer med 
funktionshinder, såsom funktionshinder 
definieras i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionshinder, samt om likabehandling 
av personer med kroniska sjukdomar följs
ska följande gälla:

Or. en

Ändringsförslag 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se 
till att personer med funktionshinder har 
ickediskriminerande faktisk tillgång till 
socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och 
sjukvård, utbildning samt tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster som 
är tillgängliga för allmänheten, inklusive 
bostäder och färdmedel, ska vidtas i 
förebyggande syfte, även genom lämpliga 
ändringar eller anpassningsåtgärder. 
Sådana åtgärder bör inte medföra en 
oproportionell börda eller kräva 
grundläggande ändringar av det sociala 
skyddet, de sociala förmånerna, hälso-
och sjukvården, undervisningen eller de 
berörda varorna och tjänsterna eller 
kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.

a) De åtgärder som är nödvändiga för att se 
till att personer med funktionshinder har 
ickediskriminerande faktisk tillgång till 
socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och 
sjukvård, utbildning samt tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster som 
är tillgängliga för allmänheten, inklusive 
bostäder och färdmedel, ska vidtas i 
förebyggande syfte. Sådana åtgärder och 
tillhandahållandet av alternativa 
lösningar bör inte medföra en 
oproportionell börda, kräva grundläggande 
ändringar inom de berörda sektorerna
eller begära att alternativ till dessa
tillhandahålls.
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Or. fr

Ändringsförslag 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 1  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Trots skyldigheten att skapa 
ickediskriminerande faktisk tillgång ska 
rimliga anpassningsåtgärder vid behov 
vidtas i enskilda fall, såvida det inte 
medför en oproportionell börda.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 4  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid bedömningen av om de åtgärder 
som behöver vidtas för att följa punkt 1 
skulle medföra en oproportionell börda 
ska särskild hänsyn tas till 
organisationens storlek, art och resurser, 
beräknade kostnader, varornas och 
tjänsternas livslängd och den möjliga 
nyttan av bättre tillgång för personer med 
funktionshinder. Om denna börda i 
tillräcklig grad kompenseras genom 
åtgärder som redan ingår i den berörda 
medlemsstatens politik för likabehandling 
ska den inte anses oproportionell.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att säkerställa lika rättigheter och 
lika möjligheter i praktiken får principen 
om likabehandling inte hindra en 
medlemsstat från att behålla eller besluta 
om särskilda åtgärder för att förhindra att 
personer missgynnas på grund av religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning, eller att kompensera 
för ett sådant missgynnande.

I syfte att säkerställa lika rättigheter och 
lika möjligheter i praktiken får principen 
om likabehandling inte hindra en 
medlemsstat från att behålla eller besluta 
om särskilda åtgärder för att förhindra att 
personer missgynnas på grund av religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder, 
kön eller sexuell läggning, eller att 
kompensera för ett sådant missgynnande.

Or. es

Ändringsförslag 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att säkerställa lika rättigheter och 
lika möjligheter i praktiken får principen 
om likabehandling inte hindra en 
medlemsstat från att behålla eller besluta 
om särskilda åtgärder för att förhindra att 
personer missgynnas på grund av religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning, eller att kompensera 
för ett sådant missgynnande.

I syfte att säkerställa lika rättigheter och 
lika möjligheter i praktiken får principen 
om likabehandling inte hindra en 
medlemsstat från att behålla eller besluta 
om särskilda åtgärder för att förhindra att 
personer missgynnas på grund av religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder, 
sexuell läggning eller kön, eller att 
kompensera för ett sådant missgynnande.

Or. de
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Ändringsförslag 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv
Artikel 8  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sina 
nationella rättssystem vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att den svarande är
skyldig att bevisa att det inte föreligger 
något brott mot likabehandlingsprincipen 
när personer, som anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
har tillämpats på dem, inför domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
sådana fakta som ger anledning att anta 
att det har förekommit direkt eller indirekt 
diskriminering.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sina 
nationella rättssystem vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att den svarande är 
skyldig att bevisa att det inte föreligger 
något brott mot likabehandlingsprincipen 
när personer, som anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
har tillämpats på dem, inför domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
sådana bevis som vid första anblicken är 
tillräckliga för att slå fast att direkt eller 
indirekt diskriminering föreligger.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera 
organ för främjande av likabehandling av 
alla personer oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Dessa organ får utgöra en 
del av organ som på nationell nivå har till 
uppgift att tillvarata de mänskliga 
rättigheterna eller att ta till vara enskildas 
rättigheter, inbegripet rättigheter enligt 
andra gemenskapsrättsakter och enligt 
direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera 
organ för främjande av likabehandling av 
alla personer oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, kön
eller sexuell läggning. Dessa organ får 
utgöra en del av organ som på nationell 
nivå har till uppgift att tillvarata de 
mänskliga rättigheterna eller att ta till vara 
enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter 
enligt andra gemenskapsrättsakter och 
enligt direktiven 2000/43/EG och 
2004/113/EG.

Or. es
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Ändringsförslag 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera 
organ för främjande av likabehandling av 
alla personer oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller
sexuell läggning.

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera 
organ för främjande av likabehandling av 
alla personer oavsett religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell 
läggning eller kön.

Or. de

Ändringsförslag 104
Donata Gottardi

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Kommissionen ska senast den ... utarbeta 
och inleda förfarandet för att godkänna 
ett förslag som syftar till att samordna 
detta direktiv med befintliga direktiv om 
lika möjligheter och förbud mot 
diskriminering.

Or. it
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