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KORT BEGRUNDELSE

EU bygger på de fælles principper om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den vigtige anerkendelse af hvert enkelt menneskes 
unikke karakter og dets ret til lige adgang til de muligheder, som livet giver, er et fælles 
element for alle de europæiske samfund, der har gjort mottoet "forenet i mangfoldighed" til et 
kernepunkt i deres fællesskab.
Det europæiske samfunds mangfoldighed udgør et centralt element i EU's kulturelle, politiske 
og sociale integration og skal respekteres, ligesom det er nødvendigt at bekæmpe 
forskelsbehandling, der udgør en trussel mod det europæiske samfunds grundlæggende 
værdier.

EU har lang tradition for at gøre en indsats for at sikre ligebehandling af alle. Med 
Amsterdamtraktaten fik EU nye beføjelser til at gribe ind over for en hvilken som helst 
forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering. Hvad angår forskelsbehandling på arbejdspladsen, eksisterer 
der allerede en lovgivning og en beskyttelse på europæisk plan. Når dette direktiv er blevet 
vedtaget, vil det afslutte anvendelsesprocessen for EF-traktatens artikel 13 ved at udvide 
anvendelsesområdet for forbuddet mod forskelsbehandling til at gælde for enhver form for 
forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn og bringe en eventuel opfattelse 
af, at der eksisterer et beskyttelseshierarki, til ophør.

Med hensyn til vores udvalgs specifikke interessefelt kræver opnåelsen af denne ambitiøse 
målsætning inden for vores kompetenceområder en omfattende indsats, eftersom de nationale 
traditioner og strategier på området, f.eks. for sundhedsbehandling eller social sikring, lader 
til at være mere forskellige end på de områder, der vedrører beskæftigelse.

Selv om der er sket fremskridt, er det europæiske retsgrundlag, der gør det muligt at bekæmpe 
forskelsbehandling, stadig ufuldstændigt. Nogle medlemsstater har truffet foranstaltninger, 
der - foruden de bestemmelser, der allerede eksisterer på beskæftigelsesområdet - forbyder en 
hvilken som helst forskelsbehandling på grund af alder, seksuel orientering, handicap, religion 
eller tro, men som det er nu, eksisterer der ikke et ensartet minimumsniveau, når det gælder 
hensyntagen til dette aspekt og beskyttelse. På trods af disse mangler råder EU dog over et af 
de mest moderne retsgrundlag i verden, hvad angår bekæmpelse af forskelsbehandling.

Det er først og fremmest borgerne, der beder om en kraftigere indsats mod 
forskelsbehandling. De forventer, at man i stadig større grad gør en fælles indsats på området 
- ud over det, der allerede specifikt er taget højde for - og inden for forskellige sektorer såsom 
sundhedspleje, hvor der stadig er store forskelle mellem medlemsstaterne, og hvor 
forskelsbehandlingen ofte går ud over sårbare grupper, også inden for samme medlemsstat.

I et EU, der er nået så langt på mange områder, bliver man stadigvæk negativt overrasket over 
manglen på fælles bestemmelser for handicap, vold og seksuelt misbrug og manglen på en 
passende anerkendelse af grundlæggende rettigheder, som man i et moderne samfund ikke må 
undlade at beskytte ved lov.
At bekæmpe forskelsbehandling er ensbetydende med at investere i bevidstheden om et 
samfund, der udvikler sig ved hjælp af integration, men som for at skabe denne integration er 
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nødt til at investere i uddannelse, information og udbredelse af bedste praksis, hvor man i 
borgernes og alles interesse leder efter et fornuftigt kompromis, et fælles holdepunkt og en 
balance mellem den store og omfattende mangfoldighed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 6 i traktaten om 
Den Europæiske Union bygger Unionen på 
principperne om frihed, demokrati og 
respekt for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet, der alle er principper, 
som medlemsstaterne har til fælles, og den 
respekterer de grundlæggende rettigheder, 
således som de garanteres ved den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, og således som de 
følger af medlemsstaternes fælles 
forfatningsmæssige traditioner, som 
generelle principper for fællesskabsretten.

(1) I henhold til artikel 6 i traktaten om 
Den Europæiske Union bygger Unionen på 
principperne om frihed, demokrati og 
respekt for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet, der alle er principper, 
som medlemsstaterne har til fælles, og den 
respekterer de grundlæggende rettigheder, 
således som de garanteres ved den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, og således som de 
følger af medlemsstaternes fælles 
forfatningsmæssige traditioner, som 
generelle principper for fællesskabsretten. I 
henhold til artikel 13 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
som giver Rådet beføjelse til at træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
bekæmpe forskelsbehandling, 
sammenholdt med artikel 152 i samme 
traktat, er det nødvendigt at fremme en 
systematisk integration af aspekterne 
ikkeforskelsbehandling og lige 
muligheder i alle politikker, navnlig inden 
for rammerne af de eksisterende 
koordineringsmekanismer for 
beskæftigelse, social integration, 
undervisning, uddannelse og offentlig 
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sundhed.

Or. it

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Alle menneskers ret til lighed for loven 
og beskyttelse mod forskelsbehandling er 
en universel ret, der anerkendes i 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder, De Forenede 
Nationers konvention om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder, 
den internationale konvention om 
afskaffelse af alle former for 
racediskrimination, De Forenede Nationers 
konventioner om borgerlige og politiske 
rettigheder og om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder, De Forenede 
Nationers konvention om handicappedes 
rettigheder, den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og den 
europæiske socialpagt, som [alle] 
medlemsstaterne har tiltrådt. I FN's 
konvention om handicappedes rettigheder 
indgår manglende tilpasninger i rimeligt 
omfang i definitionen på 
forskelsbehandling.

(2) Alle menneskers ret til lighed for loven 
og beskyttelse mod forskelsbehandling er 
en universel ret, der anerkendes i 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder, De Forenede 
Nationers konvention om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder, 
handlingsprogrammet, der blev vedtaget 
på den fjerde verdenskonference om 
kvinder i Beijing den 15. september 1995, 
og resolutionen af 18. maj 2000 om 
opfølgningen på handlingsprogrammet, 
den internationale konvention om 
afskaffelse af alle former for 
racediskrimination, De Forenede Nationers 
konventioner om borgerlige og politiske 
rettigheder og om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder, De Forenede 
Nationers konvention om handicappedes 
rettigheder, den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og den 
europæiske socialpagt, som [alle] 
medlemsstaterne har tiltrådt. I FN's 
konvention om handicappedes rettigheder 
indgår manglende tilpasninger i rimeligt 
omfang i definitionen på 
forskelsbehandling.

Or. it
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Hvis man ønsker at mindske de 
uligheder og den forskelsbehandling, som 
alle de berørte grupper er udsat for, er det 
hensigtsmæssigt at anvende de generelle 
principper om ikkeforskelsbehandling og 
alle de grunde, der er nævnt i artikel 13 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab, også i betragtning af det, der 
allerede er taget højde for i de specifikke 
fællesskabspolitikker. Det gælder for det 
første EU's strategi på handicapområdet, 
som bygger på handlingsplanen for 
handicappede 2003-2010 og mere 
specifikt på den europæiske 
handlingsplan 2008-2009, og det gælder 
for det andet køreplanen for ligestilling 
mellem mænd og kvinder 2006-2010, som 
fastlægger handlingsrammerne for 
ligestilling mellem kønnene.

Or. it

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Fysisk og psykisk sundhed og 
velbefindende er vigtigt for folks 
livskvalitet og for samfundet og er 
væsentlige faktorer for opnåelsen af 
målsætningerne i EU's Lissabonstrategi.

Or. it
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Borgerne forventer, at man i stadig 
større grad gør en fælles indsats på 
sundhedsområdet, og der er under alle 
omstændigheder store forskelle i 
sundhedsplejen, både mellem 
medlemsstaterne og inden for samme 
medlemsstat, ligesom der eksisterer 
områder, hvor medlemsstaterne ikke selv 
kan gøre en effektiv indsats. Ud fra dette 
synspunkt er det nødvendigt med en større 
indsats fra EU's side, også med henblik 
på en fælles sundhedspolitik, der svarer til 
borgernes interesser.

Or. it

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Adgang til sundhedsydelser er en 
grundlæggende rettighed, som er 
stadfæstet i artikel 35 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder1, og det er den 
vigtigste opgave for de offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne at give 
alle lige adgang til et sundhedssystem af 
høj kvalitet.
__________
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

Or. it
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der skal gøres en specifik og 
passende indsats i tilfælde af 
forskelsbehandling på grund af handicap.
Adskillige medlemsstater har allerede 
lovbestemmelser, som sørger for 
beskyttelse af handicappede, men der er 
store forskelle med hensyn til den form 
for beskyttelse, der ydes, og de områder, 
der er dækket. Ligebehandling af 
handicappede skal opnås ved hjælp af 
positive særforanstaltninger, navnlig 
tilfredsstillelse af handicappedes behov og 
udbredelse af de midler, der er 
nødvendige for at sikre en aktiv deltagelse 
i samfundet. Kommissionen og 
medlemsstaterne skal inden for rammerne 
af EU's sundhedsstrategi gøre en indsats 
for at udarbejde retningslinjer for en 
fælles definition af det at være 
handicappet, som også skal omfatte 
personer med kroniske sygdomme eller 
kræftpatienter.

Or. it

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Det europæiske samfunds 
mangfoldighed udgør et centralt element i 
EU's kulturelle, politiske og sociale 
integration og skal respekteres.

Or. it
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Et godt helbred er af afgørende 
betydning for det fysiske og psykiske 
velbefindende. Foruden de biologiske 
forskelle har navnlig socioøkonomiske 
uligheder, miljø og adgang til uddannelse, 
viden og information indflydelse på den 
offentlige sundhed. Borgernes rettigheder 
og borgerens ansvar for sin egen sundhed 
er grundlæggende, og det gør det vigtigt at
fremme sundhedskompetenceprogrammer 
og opmuntre alle dele af samfundet til at 
føre en sund livsstil. De initiativer, der 
tager sigte på at mindske forskellene 
mellem sundhedssystemerne, bør omfatte 
målrettede fremmende foranstaltninger og 
information til offentligheden.

Or. it

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Vold mod kvinder, sexslaveri og 
prostitution er nogle af de vigtigste 
sundhedsproblemer, der rammer kvinder.
Selv om vold mod kvinder er et særlig 
udbredt problem, der vedrører den 
offentlige sundhed, tages der ikke højde 
for dette fænomen i lægernes uddannelse 
og praksis.
Verdenssundhedsorganisationen anslår, 
at mindst en femtedel af alle verdens 
kvinder har været udsat for mindst ét 
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tilfælde af fysisk eller psykisk misbrug i 
løbet af deres liv. Bekæmpelse af seksuelt 
misbrug og vold mod kvinder skal være et 
prioriteret område i Fællesskabets indsats, 
også i de specifikke foranstaltninger 
inden for offentlig sundhed.

Or. it

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Med forordning (EF) nr. 1922/20061

oprettedes Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, 
som fik til opgave at støtte og styrke 
ligestillingen mellem kønnene, herunder 
kønsaspektets medtagelse i alle EU's 
politikker og de nationale politikker, der 
følger heraf, samt at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af køn og 
gøre EU-borgerne bevidste om ligestilling 
mellem kønnene ved at yde teknisk 
bistand til EU-institutionerne og til 
medlemsstaternes myndigheder.
________
1 EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

Or. it

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når Fællesskabet gennemfører 
princippet om ligebehandling uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller 

(13) Når Fællesskabet gennemfører 
princippet om ligebehandling uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller 
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seksuel orientering, bør det i henhold til 
EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at 
fjerne uligheder og at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte 
er ofre for multipel diskrimination.

seksuel orientering, bør det i henhold til 
EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at 
fjerne uligheder og at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte 
er ofre for multipel diskrimination. I den 
forbindelse er det nødvendigt at udvide 
beskyttelsen, så den også omfatter 
fænomenet multipel diskrimination.

Or. it

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling 
bør ikke være til hinder for, at 
medlemsstaterne opretholder eller vedtager 
foranstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper for en 
gruppe af personer af en bestemt religion 
eller tro, med et bestemt handicap eller af 
en bestemt alder eller seksuel orientering. 
Sådanne foranstaltninger kan gøre det 
muligt at oprette organisationer af personer 
af en bestemt religion eller tro, med et 
bestemt handicap eller af en bestemt alder 
eller seksuel orientering, når deres 
hovedmål er at fremme disse personers 
særlige behov.

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling 
bør ikke være til hinder for, at 
medlemsstaterne opretholder eller vedtager 
foranstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper for en 
gruppe af personer af en bestemt religion 
eller tro, med et bestemt handicap eller af 
en bestemt alder eller seksuel orientering. 
EU's lovgivning om 
ikkeforskelsbehandling forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at fastholde eller 
vedtage specifikke foranstaltninger, som 
tager sigte på at forebygge eller 
kompensere for de fordomme, der er 
forbundet med de årsager til 
forskelsbehandling, som er genstand for 
beskyttelsen. Sådanne foranstaltninger kan 
gøre det muligt at oprette organisationer af 
personer af en bestemt religion eller tro, 
med et bestemt handicap eller af en 
bestemt alder eller seksuel orientering, når 
deres hovedmål er at fremme disse 
personers særlige behov.

Or. it
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Effektiv gennemførelse af princippet 
om ligebehandling forudsætter passende 
retsbeskyttelse mod repressalier.

(25) Effektiv gennemførelse af princippet 
om ligebehandling forudsætter passende
retsbeskyttelse mod repressalier. En 
effektiv retsbeskyttelse af de individuelle 
rettigheder skal være ledsaget af et aktivt 
fremme af ikkeforskelsbehandling og lige 
muligheder.

Or. it

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Det er medlemsstaternes ansvar at 
sikre alle borgerne gode 
sundhedsbetingelser. For at nå denne 
målsætning er det dog nødvendigt med et 
samarbejde mellem medlemsstaterne, EU-
institutionerne, de lokale myndigheder, de 
internationale organisationer og 
borgerne.

Or. it

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Sundhedspleje kræver støtte fra 
effektive politikker på alle områder og på 
alle niveauer, både i medlemsstaterne, i 
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EU og på globalt niveau. I betragtning af 
at Kommissionen burde gøre det til en 
vigtig målsætning at mindske forskellene 
mellem sundhedssystemerne i 
medlemsstaterne, og i betragtning af at 
der er nye sundhedstrusler, som ofte har 
grænseoverskridende karakter, såsom 
pandemier, nye smitsomme sygdomme og 
bioterrorisme, samt konsekvenserne af 
klimaændringerne og globaliseringen, 
navnlig for fødevarer og migration, bør 
sundhedsspørgsmålet tages op på samme 
måde som et vigtigt politisk spørgsmål i 
Lissabontraktatens og 
Lissabonstrategiens ånd, og det bør 
integreres i alle EU's relevante 
politikområder. 

Or. it

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Det er nødvendigt med en passende 
information om den eksisterende 
lovgivning for at gøre det muligt for de 
potentielle ofre for forskelsbehandling 
reelt at anvende denne lovgivning, og for 
at arbejdsgiverne, serviceyderne og 
forvaltningerne bliver informeret om 
deres forpligtelser. Kendskabet til 
lovgivningen om ikkeforskelsbehandling 
er dog stadig begrænset. Kommissionen 
skal fremme og støtte uddannelses- og 
informationsforanstaltninger med hensyn 
til den eksisterende lovgivning og skal 
navnlig henvende sig til vigtigste berørte 
parter, bl.a. de organer, der behandler 
ligestillingsspørgsmål, dommere, jurister, 
ngo'er og arbejdsmarkedets parter.

Or. it
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Ligebehandling i sundhedssystemerne

1. Med forbehold for 
subsidiaritetsprincippet og 
medlemsstaternes beføjelser på området 
for at sikre respekten for princippet om 
ligebehandling af alle:
a) er det nødvendigt at lægge vægt på 
sygdomsforebyggelsesstrategier. I de 
forebyggende foranstaltninger, der bygger 
på videnskabelige data, bør der bl.a. tages 
højde for kønsaspekterne samt for de 
yderligere faktorer, der skaber ulighed;
b) medlemsstaterne bør inden for 
sundhedsvæsenet anvende statistikker og 
tal, der er opdelt efter køn;
c) inden for medicinsk forskning og 
udviklingen af nye lægemidler bør man 
øge bevidstheden om mænds og kvinders 
forskellige fysiske karakteristika og skabe 
større viden om forskellene i 
lægemidlernes virkning;
d) i de politiske strategier på 
sundhedsområdet er det nødvendigt at 
tage højde for eksistensen af 
miljøfaktorer, der har særlig indflydelse 
på sundheden hos sårbare grupper såsom 
gravide og ammende kvinder, børn, unge 
og handicappede, hvis sundhed navnlig 
kompromitteres af farlige miljøfaktorer.
2. Medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at borgernes rettigheder og borgernes 
ansvar for deres egen sundhed fremmes 
og beskyttes, også ved at fremme 
sundhedskompetenceprogrammer og 
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opfordre alle dele af samfundet til at føre 
en sund livsstil.
3. Kommissionen skal fremme særlige 
uddannelsesprogrammer for medicinsk og 
paramedicinsk personale.

Or. it

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremmer uddannelses-, 
videreuddannelses- og 
informationsforanstaltninger med hensyn 
til den eksisterende lovgivning, navnlig 
rettet mod de vigtigste berørte parter.

Or. it

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme princippet om 
ligebehandling tilskynder medlemsstaterne 
til en dialog med relevante berørte parter, 
særlig ngo'er, som i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning og praksis har en 
legitim interesse i at bidrage til 
bekæmpelsen af forskelsbehandling af de 
grunde og på de områder, der er omfattet af 
dette direktiv.

Med henblik på at fremme princippet om 
ligebehandling tilskynder medlemsstaterne 
til en dialog med relevante berørte parter, 
særlig med de brancheorganisationer, der 
repræsenterer medicinsk og 
paramedicinsk personale, samt ngo'er, 
som i overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling af de grunde og på de 
områder, der er omfattet af dette direktiv.

Kommissionen indsamler, analyserer og 
udbreder objektive, sammenlignelige, 
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pålidelige og relevante oplysninger, 
herunder forskningsresultater og de 
bedste praksisser, der er tilgængelige.

Or. it

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 - stk. 2 - led 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udførelsen af disse opgaver 
samarbejder ligestillingsorganerne med 
Det Europæiske Ligestillingsnetværk, som 
er oprettet af Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

Or. it

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og de nationale 
ligebehandlingsorganer meddeler senest 
den […] og hvert femte år herefter 
Kommissionen alle oplysninger, denne har 
brug for til at udarbejde en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne og de nationale 
ligebehandlingsorganer meddeler senest 
den […] og hvert femte år, i samråd med 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder, herefter 
Kommissionen alle oplysninger, denne har 
brug for til at udarbejde en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv.

2. I Kommissionens rapport skal der i 
relevant omfang tages hensyn til 
arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-
statslige organisationers synspunkter samt 
synspunkter fremsat af Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder. I overensstemmelse med 

2. I Kommissionens rapport skal der i 
relevant omfang tages hensyn til 
arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-
statslige organisationers synspunkter samt 
synspunkter fremsat af Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder og Den Europæiske Unions 
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princippet om lige muligheder for mænd 
og kvinder skal rapporten bl.a. indeholde 
en evaluering af virkningen for kvinder og 
mænd af de foranstaltninger, der er truffet. 
På baggrund af de modtagne oplysninger 
skal rapporten om nødvendigt indeholde 
forslag med henblik på revision og
ajourføring af direktivet.

Agentur for Grundlæggende Rettigheder. I 
overensstemmelse med princippet om lige 
muligheder for mænd og kvinder skal 
rapporten bl.a. indeholde en evaluering af 
virkningen for kvinder og mænd af de 
foranstaltninger, der er truffet, navnlig 
hvad angår de områder, der er angivet i 
artikel 3. På baggrund af de modtagne 
oplysninger skal rapporten om nødvendigt 
indeholde forslag med henblik på revision 
og ajourføring af direktivet.

Or. it
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