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SHORT JUSTIFICATION

Aim and substance of the proposal

The objective of the Commission's proposal is to simplify, modernise and improve the 
Community legislation in the area of equal treatment and equal opportunities for men and 
women by recasting in a single text provisions of seven directives and the case law of the 
ECJ.

Draftsman's position

Your draftsman considers that the hitherto fragmented legislation on the equal opportunities 
and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation should be 
replaced by a new, modern, single, integrated and more transparent one.  For this reason, your 
draftsman welcomes the Commission proposal.  This proposal seeks to guarantee the 
application of the principles of equal opportunities and equal treatment for men and women as 
regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.  
The principles of equal treatment and equal opportunities for women and men form an 
important part of the European social and economic policy.

Clarification and simplification of the Community legislation on equality between men and 
women in the field of employment and occupation will help to increase legal certainty and 
clarity and will bring the legislation up to date.  It will also increase the effectiveness of 
measures taken by the Member States with a view to ensure the efficient application of the 
principles of equal pay and equal treatment so that any person injured as a result of gender 
discrimination may assert his or her rights. 

Your draftsman supports the principal innovations proposed by the Commission:

- integration of the settled case law of the ECJ, in particular relating to equal 
treatment in occupational social security schemes, 

- implementation of the guarantees contained in Directive 2002/73/EC, in particular 
relating to occupational schemes,

- extension of provisions on the burden of proof to all the fields covered by this 
proposal.

Recasting

The principle of equal treatment has developed from an isolated provision on equal pay in the 
Treaty of Rome to a very important and far reaching acquis in the area of equality.  The 
Treaty of Amsterdam increased significantly the EU's ability to take action in the area of 
equal treatment and equal opportunities between men and women by providing the European 
legislator with specific legal bases and recognising equality between men and women as a 
fundamental principle and one of the objectives and tasks of the Community.

The above developments has led in turn to a significant development of secondary legislation.  
Further, the case law of the European Court of Justice on equality between men and women 
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contributed to further development and clarification of the principles of equal treatment and 
equal opportunities for men and women.  

It has, however, become apparent that, for the sake of transparency and ease of use, secondary 
legislation on equality between men and women in the field of employment, needs to be 
updated and simplified.  This should take account of EU enlargement, the age of certain 
directives (some are twenty years old), ECJ case law and the adoption of other similar EU 
legislation (art. 13 directives).

Following consultations with interested parties, the Commission proposed a recast Directive 
as the most suitable instrument to attain the above objectives.  

Your draftsman agrees with the Commission that a recast Directive can help to:

- provide a single coherent text on the basis of the current Directives,
- reflect the ECJ settled case law, thus contributing to legal certainty and clarity,
- reflect the application of horizontal provisions of Directive 2002/73/EC and the 

reversal of the burden of proof in cases of discrimination on grounds of sex to equal 
pay and occupational social security schemes,

- accelarate the implementation of the principle of equal treatment.

Your draftsman hopes, that recasting the existing Directives into one text will help to ensure 
that the principle of equality between men and women in the field of employment and 
occupational matters is uniformly and effectively applied.

Conclusions

The proposal is highly significant in terms of equal opportunities for women and men.  It 
integrates the principle of equal pay for equal work or for work of equal value in labour law 
as well as clarifies further the rule on the reversed burden of proof in cases related to 
discrimination. It provides an essential framework for legal guarantees of equal opportunities 
for women and men.

The prohibition of sexual harassment in the workplace should also be regarded as an 
important part of the body of law aimed at preventing and solving different forms of violence 
against women.  However, further legislative measures should be taken in order to promote 
the equal opportunities of women.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 
9. února 1976 o provádění zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a 
ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 
odbornou přípravu a profesní postup a o 
pracovní podmínky, a směrnice Rady 
86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o 
provádění zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy v zaměstnaneckých systémech 
sociálního zabezpečení byly výrazně 
změněny. Směrnice Rady 75/117/EHS ze 
dne 10. února 1975 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
uplatňování zásady rovnosti odměňování pro 
muže a ženy a směrnice Rady 97/80/ES ze 
dne15. prosince 1997 o důkazním břemenu v 
případech diskriminace na základě pohlaví 
také obsahují ustanovení, jejichž účelem je 
uplatňování zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy. Protože k těmto směrnicím 
mají být předloženy další pozměňovací 
návrhy,  je třeba je přepracovat z důvodu 
jasnosti a s cílem spojit v jediném textu 
hlavní ustanovení, která v této oblasti 
existují, a zachytit určitý vývoj  
precedenčního práva Soudního dvora
Evropských společenství.

(1) Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 
9. února 1976 o provádění zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a 
ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 
odbornou přípravu a profesní postup a o 
pracovní podmínky, a směrnice Rady 
86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o 
provádění zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy v zaměstnaneckých systémech 
sociálního zabezpečení byly výrazně 
změněny. Směrnice Rady 75/117/EHS ze 
dne 10. února 1975 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
uplatňování zásady rovnosti odměňování pro 
muže a ženy a směrnice Rady 97/80/ES ze 
dne15. prosince 1997 o důkazním břemenu v 
případech diskriminace na základě pohlaví 
také obsahují ustanovení, jejichž účelem je 
uplatňování zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy. Protože k těmto směrnicím 
mají být vypracovány další pozměňovací 
návrhy, jsou nyní přepracovávány z důvodu 
jasnosti a s cílem spojit v jediném textu 
hlavní ustanovení, která v této oblasti 
existují, a zachytit určitý vývoj 
precedenčního práva Soudního dvora 
Evropských společenství.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6

(6) Obtěžování související s pohlavím osoby
a sexuální obtěžování jsou v rozporu se 
zásadou rovného zacházení pro muže a ženy, 
a mělo by se proto pro účely této směrnice 
považovat za diskriminaci na základě 
pohlaví. Tento druh diskriminace se 
odehrává nejen na pracovišti, ale i v přístupu 

(6) Obtěžování a sexuální obtěžování jsou v 
rozporu se zásadou rovného zacházení pro 
muže a ženy, a mělo by se proto pro účely 
této směrnice považovat za diskriminaci na 
základě pohlaví. Tento druh diskriminace se 
odehrává nejen na pracovišti, ale i v přístupu 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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k zaměstnání a k odbornému vzdělávání.   k zaměstnání a k odbornému vzdělávání.   

Odůvodnění
Obtěžování nesouvisí s pohlavím osoby.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

(7) V této souvislosti je třeba podněcovat 
zaměstnavatele a subjekty odpovědné za 
odborné vzdělávání, aby v souladu s 
národními právními předpisy a zvyklostmi 
přijaly opatření pro boj se všemi formami 
diskriminace na základě pohlaví, a zejména 
opatření na předcházení obtěžování a 
sexuálnímu obtěžování na pracovišti 

(7) V této souvislosti je třeba podněcovat 
zaměstnavatele a subjekty odpovědné za 
odborné vzdělávání, aby v souladu s 
národními právními předpisy a zvyklostmi 
přijaly opatření pro boj se všemi formami 
diskriminace na základě pohlaví, a zejména 
opatření na předcházení obtěžování a 
sexuálnímu obtěžování na pracovišti a v 
souvislosti s přístupem k pracovním 
příležitostem a odbornému vzdělání.

Odůvodnění

Harassment and sexual harassment occur not only in the workplace but also in the context of 
access to employment and vocational training.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 8

(8) Zásada stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci stanovená článkem 141 
Smlouvy tvoří významnou stránku rovného 
zacházení pro muže a ženy. Je proto vhodné 
zavést další předpisy pro její zavádění.

(8) Zásada stejné odměny za stejnou nebo 
rovnocennou práci, jak pevně stanoví článek 
141 Smlouvy a jak ji rozvíjí vyřešené 
případy precedenčního práva Soudního 
dvora, tvoří významnou stránku rovného 
zacházení pro muže a ženy a základní a 
nezbytnou součást acquis communautaire, 
pokud jde o diskriminaci na základě 
pohlaví. Je proto vhodné zavést další 
předpisy pro její provádění.

Odůvodnění

This amendment takes into account the wording of recital 16 of Directive 2002/73/EC.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 8a (nový)
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(8a) V souladu s vyřešenými případy 
precedenčního práva Soudního dvora je k 
posouzení, zda zaměstnanci vykonávají 
stejnou či rovnocennou práci, třeba 
stanovit, zda s ohledem na celou řadu
faktorů, včetně povahy práce a podmínek 
pracovní činnosti a odborného vzdělání, 
jsou dotyční zaměstnanci ve srovnatelné 
situaci. 

Odůvodnění

See amendment to recital 8.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) V případě financování systémů s 
předem stanovenou výší důchodových 
dávek mohou být některé prvky, například 
převod části pravidelných důchodů na 
kapitálové částky, převod práv vztahujících 
se k penzijnímu pojištění, důchody 
pozůstalých výměnou za vzdání se části 
důchodu nebo snížený důchod v případě, 
kdy se  pracovník rozhodne pro dřívější 
odchod do důchodu, rozdílné, přičemž 
nestejná výše částek vyplývá z používání 
pojistně technických faktorů, které se v 
době, kdy je financování systému zaváděno, 
liší v závislosti na pohlaví. 

Odůvodnění

Further clarification of recital 13 and Article 8, point 1 (h) providing some examples, which 
could be helpful for the application of the proposed Directive.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 14 a (nový)

(14a) Soudní dvůr důsledně požaduje, aby 
protokol Barber (1) neměl dopad na právo 
stát se členem systému důchodového 
pojištění zaměstnanců a aby se časové 
omezení účinků rozsudku Soudního dvora 
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v případě C-262/88 Barber v. Guardian 
Royal Exchange Assurance Group 
nedotýkalo práva stát se členem  systému 
důchodového pojištění zaměstnanců; 
Soudní dvůr rovněž rozhodl, že vnitrostátní 
předpisy týkající se lhůt pro podání žalob 
zaměstnanci jsou odporovatelné proti tomu, 
kdo vymáhá své právo na členství v systému 
důchodového pojištění zaměstnanců,  za 
předpokladu, že tyto lhůty nejsou pro daný 
typ žaloby méně příznivé než pro podobné 
žaloby domácí povahy a že neznemožní 
výkon právních předpisů Společenství; 
Soudní dvůr také upozornil, že skutečnost, 
že pracovník může požadovat zpětné 
přidružení k systému důchodového pojistění 
zaměstnanců, mu neumožňuje vyhnout se 
placení příspěvků po dobu daného členství.
(1) Protokol č. 17 týkající se článku 141 
Smlouvy o založení Evropských 
společenství (1992).

Odůvodnění

Further clarification of recital 14 and the reference to Barber case-law.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) Tato směrnice se nedotýká svobody 
sdružování, včetně práva každého člověka 
zakládat odbory a vstupovat do nich s cílem 
bránit své zájmy. Opatření ve smyslu čl. 141 
odst. 4 Smlouvy mohou zahrnovat členství 
či pokračování v činnosti organizací či 
odborů, jejichž hlavním cílem je podpořit 
uplatňování zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy v praxi. 

Odůvodnění

Incorporation of recital 7 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.
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Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 15b (nový)

(15b) Zákaz diskriminace by se neměl 
dotýkat zachování či přijetí opatření ze 
strany členských států, jejichž cílem je 
předcházet znevýhodňování osob jednoho 
pohlaví či kompenzovat toto 
znevýhodňování. Tato opatření umožňují 
zřizovat organizace osob téhož pohlaví, 
jejichž hlavním cílem je jednak podpora 
zvláštních potřeb těchto osob,  jednak 
podpora rovnosti mužů a žen.

Odůvodnění

Incorporation of recital 15 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 19a (nový)

(19a) V usnesení Rady a ministrů 
zaměstnanosti a sociální politiky, kteří se 
setkali v rámci Rady dne 29. června 2000, o 
vyvážené účasti žen a mužů na rodinném a 
pracovním životě1, byly členské státy 
vyzvány, aby prozkoumaly možnost zařadit 
do svých právních předpisů poskytování 
individuálního a nepřenosného práva na 
rodičovskou dovolenou pracujícím mužům 
se zachováním jejich práv, pokud jde o
zaměstnání. V této souvislosti je důležité 
zdůraznit, že do působnosti členských států 
spadá rozhodnutí, zda takové právo 
poskytnout či nikoli, a také určit jakékoli 
podmínky, kromě propuštění a navrácení 
do práce, které jsou mimo působnost této 
směrnice.
(1) Úř. věst. C 218, 31.7.2000, s. 5.

Odůvodnění

See Article 16 of the proposal.
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Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 19b (nový)

(19b) Podobné podmínky se uplatňují při 
poskytování individuálního a nepřenosného 
práva mužům a ženám ze strany členských 
států, pokud jde o dovolenou v případě 
adopce, přičemž práva těchto osob na 
zaměstnání zůstanou zachována. V této 
souvislosti je důležité zdůraznit, že do 
působnosti členských států spadá 
rozhodnutí, zda poskytnout toto právo či 
nikoli, a rovněž určení podmínek, kromě 
propuštění ze zaměstnání a návratu do 
práce, které jsou mimo dosah působnosti 
této směrnice.

Odůvodnění

See Article 16 of the proposal.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 22

(22) Přijetí předpisů o důkazním břemenu je 
důležité k zajištění  účinného uplatňování 
zásady rovného zacházení. Podle Soudního 
dvora je proto třeba vyvinout úsilí k zajištění 
toho, že se důkazní břemeno přesune na 
odpůrce v případě diskriminace prima facie 
s výjimkou řízení, kdy případ vyšetřuje 
Soudní dvůr či jiný příslušný orgán. Je však 
nutné upřesnit, že zhodnocení skutečností, z 
nichž lze usuzovat, že došlo k přímé či 
nepřímé diskriminaci, jsou nadále úkolem 
pro příslušný národní orgán podle národního 
práva či zvyklostí. V působnosti členských 
států je rovněž zavedení takových pravidla 
dokazování, která budou v jakékoli fázi 
řízení příznivější pro žalující stranu.

(22) Přijetí předpisů o důkazním břemenu je 
důležité k zajištění účinného uplatňování 
zásady rovného zacházení. Podle Soudního 
dvora je proto třeba vyvinout úsilí k zajištění 
toho, že se důkazní břemeno přesune na 
odpůrce v případě diskriminace prima facie 
s výjimkou řízení, kdy případ vyšetřuje 
Soudní dvůr či jiný příslušný národní orgán. 
Je však nutné upřesnit, že zhodnocení 
skutečností, z nichž lze usuzovat, že došlo k 
přímé či nepřímé diskriminaci, jsou nadále 
úkolem pro příslušný národní orgán podle 
národního práva či zvyklostí. V působnosti 
členských států je rovněž zavedení takových 
pravidel dokazování, která budou v jakékoli 
fázi řízení příznivější pro žalující stranu.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 24

(24) S ohledem na základní povahu práva na (24) S ohledem na základní povahu práva na 



AD\561773CS.doc 11/27 PE 353.330v03-00

CS

účinnou právní ochranu je vhodné zajistit, 
aby pracovníci této ochrany požívali i poté, 
co byl vztah, v němž došlo k údajnému 
porušení zásady rovného zacházení, 
ukončen. 

účinnou právní ochranu je vhodné zajistit, 
aby pracovníci požívali této ochrany i poté, 
co byl vztah, v němž došlo k údajnému 
porušení zásady rovného zacházení, 
ukončen. Zaměstnanec, který obhajuje 
osobu chráněnou podle této směrnice či 
poskytuje důkazy jejím jménem, by měl mít 
nárok na tutéž ochranu.

Odůvodnění

The right to protection of an employee defending or giving evidence is already mentioned in 
Directive 2002/73/EC (see recital 17).  It should be clear that such employee could enjoy the 
same protection also under this Directive.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 25

(25) Soudní dvůr jasně stanovil, že v zájmu 
účinnosti zásady rovného zacházení je třeba, 
aby náhrada poskytnutá na základě 
jakéhokoli porušení byla vzhledem k 
vzniklé škodě přiměřená. Je tedy vhodné 
vyloučit stanovení jakékoli horní hranice pro 
náhrady předem.

(25) Soudní dvůr jasně stanovil, že v zájmu 
účinnosti zásady rovného zacházení je třeba, 
aby náhrada poskytnutá na základě porušení 
této zásady byla vzhledem k vzniklé škodě 
přiměřená. Je tedy vhodné vyloučit 
stanovení jakékoli horní hranice pro náhrady 
předem, s výjimkou případů, kdy 
zaměstnavatel může prokázat, že jedinou 
škodou, kterou žadatel o pracovní místo 
utrpěl v důsledku diskriminace ve smyslu 
směrnice, je zamítnutí jeho žádosti o 
pracovní místo.

Odůvodnění

Consistency with Article 18 of the proposal.

Pozměňovací návrh 15
Článek 1 nadpis (nový)

Účel

Pozměňovací návrh 16
Článek 1 odst. 2 písm a)
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a) přístup k zaměstnání, včetně postupu v 
zaměstnání, a k odbornému vzdělávání;

a) pracovní podmínky, včetně odměny;

Odůvodnění
Písmena tohoto článku musejí být uspořádána, aby odpovídala pořadí kapitol v hlavě II.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 odst. 2 písm. b)

b) pracovní podmínky, včetně odměny; b) systémy sociálního zabezpečení 
pracovníků;

Odůvodnění

Písmena tohoto článku musejí být uspořádána, aby odpovídala pořadí kapitol v hlavě II.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) systémy sociálního zabezpečení 
pracovníků.

c) přístup k zaměstnání, včetně postupu v 
zaměstnání, a k odbornému vzdělávání.

Odůvodnění

Písmena tohoto článku musejí být uspořádána, aby odpovídala pořadí kapitol v hlavě II.

Pozměňovací návrh 19
Článek 2 nadpis (nový)

Definice

Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

c) „obtěžováním“ se rozumí: pokud dojde k 
nežádoucímu chování souvisejícímu s 
pohlavím osoby, které má za účel nebo za 
následek narušení důstojnosti osoby a 
vytvoření zastrašující, nepřátelské, 
ponižující, pokořující nebo urážlivé 
atmosféry; 

c) „obtěžováním“ se rozumí: pokud dojde k 
nežádoucímu chování, které má za účel nebo 
za následek narušení důstojnosti osoby a 
vytvoření zastrašující, nepřátelské, 
ponižující, pokořující nebo urážlivé 
atmosféry; 
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1  (bod odůvodnění 6).

Pozměňovací návrh 21
Čl. 2 odst. 1 písm. d)

d) „sexuálním obtěžováním“ se rozumí: 
pokud dojde k jakékoli formě nežádoucího 
chování sexuální povahy, vyjádřeného 
verbální, neverbální nebo fyzickou formou, 
které má za účel nebo za následek narušení 
důstojnosti osoby, zejména pokud vytváří 
zastrašující, nepřátelskou, ponižující, 
pokořující nebo urážlivou atmosféru; 

d) „sexuálním obtěžováním“ se rozumí: 
pokud dojde k jakékoli formě nežádoucího 
chování sexuální povahy, vyjádřeného 
verbální, fyzickou nebo jinou formou, které 
má za účel nebo za následek narušení 
důstojnosti osoby, zejména pokud vytváří 
zastrašující, nepřátelskou, ponižující, 
pokořující nebo urážlivou atmosféru;

Odůvodnění

Mezi neverbální a fyzickou formou chování není žádný rozdíl.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 odst. 1 písm. e)

e) „odměnou“ se rozumí: běžná základní 
nebo minimální mzda nebo plat a jiné 
plnění, peněžní i nepeněžní, které pracovník 
dostává přímo nebo nepřímo od svého 
zaměstnavatele v souvislosti se svým 
zaměstnáním; 

e) „odměnou“ se rozumí: běžná mzda nebo 
plat a jiné plnění, peněžní i nepeněžní, které 
pracovník dostává přímo nebo nepřímo od 
svého zaměstnavatele v souvislosti se svým 
zaměstnáním; 

Odůvodnění

Měly by být zahrnuty všechny druhy mezd, nejen základní a minimální.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 2 odst 2 písm. ba) (nový)

ba) méně příznivé zacházení s ženou v 
souvislosti s těhotenstvím či mateřskou 
dovolenou ve smyslu směrnice 92/85/EHS.

Odůvodnění

According to the settled case-law of the Court of Justice, less favourable treatment of 
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pregnant women or women on maternity leave should also be considered as discrimination.  
This has already been recognised in Directive 2002/73/EC.  For reasons of clarity and 
consistency, this provision should be included in Article 2 of the proposal instead of Article 
15.

Pozměňovací návrh 24
Článek 3 nadpis (nový) 

Rozsah

Pozměňovací návrh 25
Čl. 3 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na pracující 
občany, včetně osob samostatně výdělečně 
činných, osob, jejichž pracovní aktivita je 
přerušena nemocí, mateřstvím, úrazem nebo 
nedobrovolnou nezaměstnaností, na osoby, 
které hledají zaměstnání, na osoby pobírající 
starobní důchod a tělesně postižené 
pracovníky, a na ty, kteří se k těmto 
kategoriím hlásí, v souladu s vnitrostátním 
právem nebo postupy.

1. Tato směrnice se vztahuje na pracující 
občany, včetně osob samostatně výdělečně 
činných, osob, jejichž pracovní aktivita je 
přerušena nemocí, mateřstvím, otcovskou 
dovolenou, rodičovskou dovolenou, úrazem 
nebo nedobrovolnou nezaměstnaností, na 
osoby, které hledají zaměstnání, na osoby 
pobírající starobní důchod a tělesně 
postižené pracovníky, a na ty, kteří se k 
těmto kategoriím hlásí, v souladu s 
vnitrostátním právem nebo postupy. 

Odůvodnění

Směrnice by měla chránit všechny pracující rodiče, ženy i muže.

Pozměňovací návrh 26
Článek 4 nadpis (nový) 

Zákaz diskriminace 

Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 1

U stejné práce nebo u práce, jíž je přiřazena 
stejná hodnota, se s ohledem na všechna 
hlediska a podmínky vyplacení odměny za 
práci, kterou lze připsat jednomu zdroji, 
odstraní veškerá diskriminace na základě 

U stejné práce nebo u práce, jíž je přiřazena 
stejná hodnota, se s ohledem na všechna 
hlediska a podmínky vyplacení odměny za 
práci odstraní veškerá diskriminace na 
základě pohlaví.
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pohlaví.

Pozměňovací návrh 28
Článek 5 nadpis (nový)

Zákaz diskriminace

Pozměňovací návrh 29
Článek 6  nadpis (nový)

Věcný rozsah

Pozměňovací návrh 30
Článek 7 nadpis (nový)

Vynětí z věcného rozsahu 

Pozměňovací návrh 31
Článek 8 nadpis (nadpis)

Příklady diskriminace na základě pohlaví 

Pozměňovací návrh 32
Čl. 8 odst. 1 písm. d)

d) stanovení rozdílných pravidel, s výjimkou 
písm. h), i) a j), pro náhradu plnění, pokud 
pracovník vystoupí ze systému, aniž by 
splnil podmínky, které mu zaručují doživotní 
právo na dlouhodobé dávky; 

d) stanovení rozdílných pravidel, s výjimkou 
písm. h) a j), pro náhradu plnění, pokud 
pracovník vystoupí ze systému, aniž by 
splnil podmínky, které mu zaručují doživotní 
právo na dlouhodobé dávky; 

Odůvodnění

Písmeno i) je zmiňováno jako výjimka ze zásady rovného zacházení. To je omyl, který je 
způsoben tím, že ve směrnici 96/97/ES je písmeno i) tvořeno dvěma částmi: 

1. současným písmenem i) „stanovení rozdílných úrovní příspěvků pracovníků”, 

2. současným písmenem j) „stanovení rozdílných úrovní příspěvků zaměstnavatelů, 
s výjimkou: (...)“.
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V současném návrhu Komise obě písmena rozdělila.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 8 odst. 1 písm. g)

g) pozastavení zachování nebo získání 
nároků na dávky v době mateřské dovolené 
nebo v době dovolené z rodinných důvodů, 
které jsou stanoveny zákonem nebo 
smlouvou a které jsou vypláceny 
zaměstnavatelem; 

g) pozastavení zachování nebo získání 
nároků na dávky v době mateřské dovolené, 
uvolnění v případě adopce, rodičovské 
dovolené nebo v době dovolené z rodinných 
důvodů, které jsou stanoveny zákonem nebo 
smlouvou a které jsou vypláceny 
zaměstnavatelem; 

Odůvodnění

Bylo by vhodné použít pojem „rodičovská dovolená“ založený na směrnici Rady 96/34/ES ze 
dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi UNICE, CEEP a 
EKOS, spíše než „otcovská dovolená“. Pojetí otcovské dovolené je užší než rodičovská 
dovolená a není právně upraveno ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 8 odst. 1 písm. k)

k) stanovení rozdílných norem nebo norem 
použitelných pouze na pracovníky určitého 
pohlaví, s výjimkou opatření stanovených 
v písmenech h), i) a j), pokud jde o zaručení 
nebo zachování nároku na doživotní dávky, 
když se pracovník odhlašuje ze systému; 

k) stanovení rozdílných norem nebo norem 
použitelných pouze na pracovníky určitého 
pohlaví, s výjimkou opatření stanovených 
v písmenech h) a j), pokud jde o zaručení 
nebo zachování nároku na doživotní dávky, 
když se pracovník odhlašuje ze systému;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 8 (pozn. překl.: k pozměňovacímu návrhu 70) (čl. 8 
odst. 1 písm. d)).

Pozměňovací návrh 35
Čl. 9 nadpis (nový)

Osoby samostatně výdělečně činné, revizní 
doložka 

Pozměňovací návrh 36
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Článek 10 nadpis (nový)

Osoby samostatně výdělečně činné, doložka 
o odkladu 

Pozměňovací návrh 37
Článek 11 nadpis (nový)

Zpětný účinek

Pozměňovací návrh 38
Článek 12 nadpis (nový)

Pružný věk odchodu do důchodu

Pozměňovací návrh 39
Článek 13 nadpis (nový)

Zákaz diskriminace

Pozměňovací návrh 40
Čl. 13 odst. 1 písm. c)

c) podmínky zaměstnání a pracovní 
podmínky, včetně propouštění a odměny, jak 
stanoví tato směrnice; 

c) podmínky zaměstnání a pracovní 
podmínky, včetně propouštění a odměny, jak 
stanoví tato směrnice a článek 141 Smlouvy;

Pozměňovací návrh 41
Článek 14 nadpis (nový)

Pozitivní kroky

Pozměňovací návrh 42
Článek 14

Členské státy mohou zachovat či přijmout 
opatření ve smyslu čl. 141 odst. 4 Smlouvy 
za účelem zajištění úplné a skutečné 

Členské státy mohou zachovat či přijmout 
opatření ve smyslu čl. 141 odst. 4 Smlouvy 
za účelem zajištění úplné a skutečné 
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rovnoprávnosti žen a mužů v pracovním 
životě.

rovnoprávnosti žen a mužů v pracovním 
životě a také v přístupu k zaměstnání, 
odbornému vzdělávání a postupu v 
zaměstnání i v záležitostech týkajících se 
pracovních podmínek.

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby případy, na něž by se měla zásada rovného přístupu vztahovat, byly 
jasně definovány.

Pozměňovací návrh 43
Článek 15 nadpis (nový)

Návrat z mateřské dovolené do zaměstnání

Pozměňovací návrh 44
Čl. 15 odst. 1

1. Méně příznivé zacházení s ženou v 
souvislosti s těhotenstvími či mateřskou 
dovolenou představuje diskriminaci ve 
smyslu této směrnice.

vypouští se

Odůvodnění

See amendment to Article 2, point 2(c).

Pozměňovací návrh 45
Čl. 15 odst. 2

2. Žena na mateřské dovolené má po 
skončení mateřské dovolené nárok vrátit se 
na stejné nebo rovnocenné pracovní místo  
za podmínek, které nejsou méně příznivé, a 
na prospěch ze zlepšení pracovních 
podmínek, na který by měla nárok během 
své nepřítomnosti.

2. Žena na mateřské dovolené má po 
skončení mateřské dovolené nebo po 
uvolnění, které přímo souvisí s adopcí nebo 
rodičovskou dovolenou nebo které po nich 
následuje, nárok vrátit se na stejné nebo 
rovnocenné pracovní místo za podmínek, 
které nejsou méně příznivé, a na prospěch ze 
zlepšení pracovních podmínek, na který by 
měla nárok během své nepřítomnosti. 

Odůvodnění

Práva matek a otců  musejí být plně prosazována pomocí účinné ochrany před diskriminací, 
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kterou trpí rodiče, kteří využívají svých práv podle vnitrostátního práva. Ženy a muži by měli 
být stejně chráněni, pokud jde o jejich právo vrátit se do zaměstnání po uvolnění určeném k 
péči o malé děti. Tento pozměňovací návrh je totožný s pozměňovacím návrhem Evropského 
parlamentu k čl. 2 odst. 7 směrnice 2002/73/ES, kterou se mění směrnice 76/207/EHS o 
zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 
odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.

Pozměňovací návrh 46
Článek 16 nadpis (nový)

Rodičovská dovolená a dovolená v případě 
adopce

Pozměňovací návrh 47
Title III Kapitola I název

Obrana práv Opravná opatření a jejich vymáhání

Pozměňovací návrh 48
Článek 17 název (nový)

Obrana práv

Pozměňovací návrh 49
Čl. 17 odst. 1

1. Členské státy zajistí, že k vymáhání 
závazků podle této směrnice, po případném 
využití opravných prostředků u jiných 
oprávněných orgánů, budou soudní a/nebo 
mimosoudní postupy, popřípadě smírčí 
řízení, všem osobám, které se cítí být 
poškozeny neuplatněním zásady rovného 
zacházení, dostupné i poté, co vztah, v jehož 
rámci k údajné diskriminaci došlo, skončil. 

1. Členské státy zajistí, že k vymáhání 
závazků podle této směrnice budou soudní 
a/nebo mimosoudní postupy, popřípadě 
smírčí řízení, pomoc třetí strany a rozhodčí 
řízení všem osobám, které se cítí být 
poškozeny neuplatněním zásady rovného 
zacházení, dostupné i poté, co vztah, v jehož 
rámci k údajné diskriminaci došlo, skončil.

Odůvodnění

Mnoho členských států poskytuje občanům pro spory týkající se nerovného zacházení, které 
má vliv na práci a zaměstnání, více než jeden mimosoudní postup.



PE 353.330v03-00 20/27 AD\561773CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 50
Článek 18, nadpis (nový)

Náhrada nebo vyrovnání

Pozměňovací návrh 51
Článek 18

Členské státy zavedou do svého právního 
řádu opatření nezbytná k tomu, aby se 
stanovila skutečná a účinná náhrada nebo 
vyrovnání, již členské státy stanoví za ztrátu 
a škodu utrpěnou osobou, která byla 
poškozena v důsledku diskriminace na 
základě pohlaví, tak aby byla náhrada nebo 
vyrovnání odrazující a přiměřené utrpěné 
škodě. Taková náhrada nebo vyrovnání 
nesmějí být předem omezeny stanovením
horní hranice, s výjimkou případů, kdy 
zaměstnavatel může prokázat, že jediná 
škoda utrpěná žalobcem v důsledku 
diskriminace ve smyslu této směrnice je 
odmítnutí vzít v úvahu jeho žádost o 
zaměstnání. 

Členské státy zavedou do svého právního 
řádu opatření nezbytná k tomu, aby se v 
případě porušení povinností vymezených 
touto směrnicí stanovil účinný, přiměřený a 
odrazující postih. Jakákoli náhrada nebo 
vyrovnání škody utrpěné osobou, která byla 
poškozena v důsledku diskriminace 
způsobené zacházením, jež bylo v rozporu s 
touto směrnicí, bude skutečné, účinné a 
přiměřené utrpěné škodě a nesmí být 
omezeno horní hranicí, s výjimkou případů, 
kdy zaměstnavatel může prokázat, že jediná 
škoda utrpěná žalobcem v důsledku 
diskriminace ve smyslu této směrnice je 
odmítnutí vzít v úvahu jeho žádost o 
zaměstnání. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má sladit tento článek s oddílem 3 vysvětlujícího memoranda k 
návrhu: „Opatření stanovená v návrhu směrnice“, kde je pod nadpisem „Základní inovace 
současného návrhu jsou tyto“  uvedeno „rozšíření precedenčního práva u postihu nebo trestu 
na všechny oblasti, kterými se zabývá současný návrh – v souladu se změnami, které přinesla 
směrnice 2002/73/ES – (viz článek 18 a 26 současného návrhu), a s hlavou IV „Zavádění“ 
vysvětlujícího memoranda, kde se uvádí: „Členské státy musí zajistit, aby byl v případě 
porušování práv uvedených v  této směrnici užíván systém účinného, přiměřeného a 
odrazujícího postihu. Členské státy dále musí informovat Komisi o ustanoveních přijatých 
v této oblasti.

Pozměňovací návrh 52
Článek 19 nadpis (nový)

Důkazní břemeno
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Pozměňovací návrh 53
Článek 20 nadpis (nový)

Použití

Pozměňovací návrh 54
Článek 21 nadpis (nový)

Orgány pro rovnoprávnost

Pozměňovací návrh 55
Článek 22 nadpis (nový)

Sociální dialog

Pozměňovací návrh 56
Čl. 22 odst. 1

1. Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi 
přijmou vhodná opatření na podporu 
sociálního dialogu mezi sociálními partnery, 
aby bylo podporováno rovné zacházení, i 
pomocí sledování postupů na pracovištích, 
kolektivních smluv, pravidel společenského 
chování, výzkumu nebo výměny zkušeností 
a správné praxe.

1. Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi 
přijmou vhodná opatření na podporu 
sociálního dialogu mezi sociálními partnery, 
aby bylo podporováno rovné zacházení, i 
pomocí sledování postupů na pracovištích, 
které se týkají odborného vzdělávání, 
přístupu k zaměstnání a postupu v 
zaměstnání, a sledování kolektivních smluv, 
pravidel společenského chování, výzkumu 
nebo výměny zkušeností a správné praxe. 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 10 (článek 14).

Pozměňovací návrh 57
Čl. 22 odst. 3

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi organizovaně a 

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi povzbuzují zaměstnavatele 
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systematicky povzbuzují zaměstnavatele k 
podpoře rovného zacházení pro muže a ženy 
na pracovišti. 

k organizované a systematické podpoře 
rovného zacházení pro muže a ženy pokud 
jde o odborné vzdělávání, přístup k 
zaměstnání, postup v zaměstnání a 
pracovní podmínky.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 10 (článek 14).

Pozměňovací návrh 58
Článek 23 nadpis (nový)

Dialog s nevládními organizacemi 

Pozměňovací návrh 59
Článek 24 nadpis (nový)

Soulad s právními předpisy

Pozměňovací návrh 60
Čl. 24 písm. b)

b) ustanovení obsažená ve smlouvách či 
kolektivních smlouvách, mzdových 
tabulkách, dohodách o mzdě, pracovních 
řádech podniků, vnitřních řádech podniků či 
v předpisech, jimiž se řídí nezávislá 
povolání a organizace pracovníků a 
zaměstnavatelů, v individuálních pracovních 
smlouvách či v jiných dohodách budou nebo 
mohou být prohlášena za absolutně neplatná 
či změněna, pokud jsou v rozporu se 
zásadou rovného zacházení;

b) ustanovení obsažená v individuálních 
nebo kolektivních smlouvách na částečný 
nebo plný úvazek či v kolektivních 
dohodách, mzdových tabulkách, dohodách o 
mzdě, pracovních řádech podniků, vnitřních 
řádech podniků či v předpisech, jimiž se řídí 
nezávislá povolání a organizace pracovníků 
a zaměstnavatelů, v individuálních 
pracovních smlouvách či v jiných dohodách 
budou nebo mohou být prohlášena za
neplatná či změněna, pokud jsou v rozporu 
se zásadou rovného zacházení; 

Pozměňovací návrh 61
Čl. 24 písm. c)

c) systémy obsahující taková ustanovení 
nesmí být schváleny či rozšířeny správními 

c) systémy sociálního zabezpečení 
pracovníků a systémy sociálního 
zabezpečení obsahující taková ustanovení 
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opatřeními. nesmí být schváleny či rozšířeny správními 
opatřeními. 

Pozměňovací návrh 62
Článek 25 nadpis (nový)

Šikanování

Pozměňovací návrh 63
Článek 26 nadpis (nový)

Sankce

Pozměňovací návrh 64
Článek 27 nadpis (nový)

Předcházení diskriminaci

Pozměňovací návrh 65
Článek 27 

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi povzbuzují zaměstnavatele 
a osoby odpovědné za přístup k odbornému 
vzdělávání, aby přijali opatření pro 
předcházení diskriminaci na základě 
pohlaví, zejména obtěžování a sexuálního 
obtěžování na pracovišti. 

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi zajistí, aby byla přijata 
opatření pro předcházení všem formám 
diskriminace, zejména sexuálního 
obtěžování, v souvislosti s odborným 
vzděláváním a postupem v zaměstnání, 
přístupem k zaměstnání a na pracovišti. 

Odůvodnění

Členské státy musí nejen povzbuzovat, ale musí i zajistit, že se činí opatření, aby se 
předcházelo všem formám obtěžování, především sexuálního obtěžování, což je jev, který se 
odehrává nejen na pracovišti, ale také v souvislosti s přístupem k zaměstnání a odbornému 
vzdělávání. 

Pozměňovací návrh 66
Čl. 27 odst. 1 a (nový)
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Zaměstnavatelé a osoby odpovědné za 
přístup k odbornému vzdělávání by měli být 
povzbuzováni, aby opatření uvedená v 
odstavci 1 přijímali jako součást svých 
povinností.

Pozměňovací návrh 67
Článek 28 nadpis (nový)

Minimální požadavky

Pozměňovací návrh 68
Článek 28 

Uplatňování této směrnice nesmí být za 
žádných okolností dostatečným důvodem ke 
snížení míry ochrany pracovníků v 
oblastech, na než se vztahuje, aniž jsou 
dotčena práva členských států reagovat na 
změnu situace přijetím zákonů, nařízení a 
správních předpisů odlišných od předpisů 
platných v době oznámení této směrnice, 
pokud budou dodržena ustanovení této 
směrnice. 

1. Uplatňování této směrnice nesmí být za
žádných okolností dostatečným důvodem ke 
snížení míry ochrany pracovníků v 
oblastech, na než se vztahuje, aniž jsou 
dotčena práva členských států reagovat na 
změnu situace přijetím zákonů, nařízení a 
správních předpisů odlišných od předpisů 
platných v době oznámení této směrnice, 
pokud budou dodržena ustanovení této 
směrnice. 

2. Členské státy mohou zavést či zachovat 
ustanovení, která jsou příznivější pro 
ochranu zásady rovného zacházení oproti 
ustanovením této směrnice.

Odůvodnění

This provision is an integral part of advanced legislation, and it gives the Member States the 
possibility of ensuring a higher level of protection in the area of equal treatment.

Pozměňovací návrh 69
Článek 29 nadpis (nový)

Rovnost pohlaví

Pozměňovací návrh 70
Článek 30
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Členské státy zajistí, že s opatřeními 
přijatými na základě této směrnice a s již 
platnými předpisy budou seznámeny 
všechny osoby, kterých se týkají, všemi 
přiměřenými prostředky, například na 
pracovišti. 

Členské státy zajistí, že s opatřeními 
přijatými na základě této směrnice a s již 
platnými předpisy budou seznámeny 
všechny osoby, kterých se týkají, všemi 
přiměřenými prostředky, například na 
pracovišti a v rámci odborného vzdělávání, 
postupu v zaměstnání a přístupu 
k zaměstnání. 

Pozměňovací návrh 71
Článek 31 nadpis (nový)

Zprávy

Pozměňovací návrh 72
Článek 31 odst. 2

2. Aniž je tím dotčen odstavec 1, sdělí 
členské státy Komisi každé čtyři roky znění 
jakýchkoli předpisů přijatých podle čl. 141 
odst. 4 Smlouvy, jakož i zprávy o těchto 
opatřeních a jejich provádění. Na základě 
těchto informací Komise přijme a zveřejní 
každé čtyři roky zprávu zahrnující 
srovnávací hodnocení opatření s ohledem na 
prohlášení č. 28 připojené k závěrečnému 
aktu Amsterodamské smlouvy. 

2. Aniž je tím dotčen odstavec 1, sdělí 
členské státy Komisi každé dva roky znění 
jakýchkoli předpisů přijatých podle čl. 141 
odst. 4 Smlouvy, jakož i zprávy o těchto 
opatřeních a jejich provádění. Na základě 
těchto informací Komise přijme a zveřejní 
každé dva roky zprávu zahrnující srovnávací 
hodnocení opatření s ohledem na prohlášení 
č. 28 připojené k závěrečnému aktu 
Amsterodamské smlouvy. 

Odůvodnění

Opatření, která členské státy přijímají, aby zavedly tuto směrnici, by měla být zahrnuta do 
národních plánů zaměstnanosti, které se každoročně předkládají Komisi. To umožní, aby se v 
jediném textu shromáždila všechna vnitrostátní opatření pro zaměstnanost, včetně těch pro 
rovné zacházení pro muže a ženy.

Pozměňovací návrh 73
Článek 32 nadpis (nový)

Revize

Pozměňovací návrh 74
Článek 33 nadpis (nový)
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Provádění

Pozměňovací návrh 75
Článek 34 nadpis (nový)

Odvolání

Pozměňovací návrh 76
Článek 35 nadpis (nový)

Vstup v platnost

Pozměňovací návrh 77
Článek 36 nadpis (nový)
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