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LÜHISELGITUS

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.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Õigusasjade komisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

1) Nõukogu 9. veebruari 1976. aasta 
direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega ja 
nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 
86/378/EMÜ meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
kutsealastes sotsiaalkindlustusskeemides on 
oluliselt muudetud. Nõukogu 10. veebruari 
1975. aasta direktiiv 75/117/EMÜ meeste ja 
naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
kohaldamisega seotud seaduste ühtlustamise 
kohta liikmesriikides ja nõukogu 15. 
detsembri 1997. aasta direktiiv 97/80/EÜ 
soolise diskrimineerimise juhtude 
tõendamiskohustuse kohta sisaldavad samuti 
sätteid, mille eesmärk on rakendada meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtet. Kuna 
nendesse direktiividesse tuleb teha 
täiendavaid muudatusi, tuleks need ümber 
sõnastada selguse huvides ja selleks, et 
koondada ühte teksti selle valdkonna 
olemasolevad põhisätted koos teatavate 
Euroopa Ühenduse Kohtu 
pretsedendiõigusest tulenevate arengutega.

1) Nõukogu 9. veebruari 1976. aasta 
direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega ja 
nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 
86/378/EMÜ meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
kutsealastes sotsiaalkindlustusskeemides on 
oluliselt muudetud. Nõukogu 10. veebruari 
1975. aasta direktiiv 75/117/EMÜ meeste ja 
naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
kohaldamisega seotud seaduste ühtlustamise 
kohta liikmesriikides ja nõukogu 15. 
detsembri 1997. aasta direktiiv 97/80/EÜ 
soolise diskrimineerimise juhtude 
tõendamiskohustuse kohta sisaldavad samuti 
sätteid, mille eesmärk on rakendada meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtet. Kuna 
nendesse direktiividesse tuleb teha 
täiendavaid muudatusi, sõnastatakse need 
ümber selguse huvides ja selleks, et 
koondada ühte teksti selle valdkonna 
olemasolevad põhisätted koos teatavate 
Euroopa Ühenduse Kohtu 
pretsedendiõigusest tulenevate arengutega.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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6) Isiku sooga seotud ahistamine ja 
seksuaalne ahistamine on vastuolus meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega 
ning seetõttu tuleb neid käesoleva direktiivi 
tähenduses lugeda sooliseks 
diskrimineerimiseks. Seda liiki 
diskrimineerimist võib esineda mitte üksnes 
tööl, vaid ka töö saamise ja kutseõppe 
võimaldamise kontekstis.

6) Ahistamine ja seksuaalne ahistamine on 
vastuolus meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõttega ning seetõttu tuleb neid 
käesoleva direktiivi tähenduses lugeda 
sooliseks diskrimineerimiseks. Seda liiki 
diskrimineerimist võib esineda mitte üksnes 
tööl, vaid ka töö saamise ja kutseõppe 
võimaldamise kontekstis.

Justification

Harassment is not related to the sex of a person.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7

7) Selles kontekstis tuleks ärgitada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid võtma kooskõlas siseriiklike 
õigusnormide ja tavadega meetmeid 
võitlemaks igasuguse soolise 
diskrimineerimise vastu ning eelkõige 
ennetusmeetmeid ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastu töökohas.

7) Selles kontekstis tuleks ärgitada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavad 
isikuid võtma kooskõlas siseriiklike 
õigusnormide ja tavadega meetmeid 
võitlemaks igasuguse soolise 
diskrimineerimise vastu ning eelkõige 
ennetusmeetmeid ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastu töökohas ning töö saamise 
ja kutseõppe kontekstis.

Justification

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

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 8

8) Asutamislepingu artiklis 141 sätestatud
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte on meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte oluline aspekt.
Seetõttu on asjakohane sätestada täiendavalt 
selle rakendamine.

8) Asutamislepingu artiklis 141 kindlalt 
kehtestatud ning Euroopa Kohtu 
väljakujunenud pretsedendiõiguse alusel 
edasiarendatud võrdse või võrdväärse töö 
eest võrdse tasu maksmise põhimõte on 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtte oluline aspekt ning soolist 
diskrimineerimist käsitleva ühenduse 
õigustiku oluline ja hädavajalik osa. 
Seetõttu on asjakohane sätestada täiendavalt 
selle rakendamine.
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Justification

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

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) Vastavalt Euroopa Kohtu 
väljakujunenud pretsedendiõigusele tuleb 
töötajate töö võrdväärsuse hindamiseks 
määrata kindlaks, kas töötajaid võib lugeda 
võrreldavas olukorras olevaks, võttes 
arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas töö 
iseloomu, koolitust ning töötingimusi.

Justification

See amendment to recital 8.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 13 a (uus)

13 a) Väljamaksega määratud 
kogumispensioni skeemide puhul võivad 
teatavad komponendid, näiteks 
regulaarsete väljamaksetega pensioni osa 
muutmine kapitaliks, pensioniõiguste 
üleminek, pensioni vähenemine seoses 
soodustatud isikutele tehtavate 
väljamaksetega või vähendatud pension, 
kui töötaja valib ennetähtaegselt pensionile 
jäämise, olla ebavõrdsed, kui summade 
erinevus tuleneb meeste ja naiste puhul 
erinevate kindlustusmatemaatiliste tegurite 
kasutamisest skeemi rahastamise ajal.

Justification

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.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 14 a (uus)
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14 a) Euroopa Kohtu järjekindla praktika 
kohaselt ei mõjuta Barberi protokoll1 õigust 
liituda kutsealase pensioniskeemiga ning 
Euroopa Kohtu kohtuasjas C-262/88 
Barber vs Guardian Royal Exchange 
Assurance Group tehtud otsuse kehtivusaja 
piirangut ei kohaldata kutsealase 
pensioniskeemiga liitumise õiguse suhtes; 
samuti on kohus otsustanud, et siseriikliku 
õiguse kohase nõude esitamise 
tähtaegadega seotud siseriiklikke eeskirju 
võib rakendada nende töötajate suhtes, kes 
nõuavad oma õigust liituda kutsealase 
pensioniskeemiga, tingimusel et kõnealused 
eeskirjad ei ole selliste nõuete suhtes vähem 
soodsad kui samalaadsete riiklike nõuete 
suhtes ega muuda ühenduse õigusest 
tulenevate õiguste rakendamist võimatuks; 
samuti on kohus osutanud, et kuigi töötaja 
võib nõuda kutsealase pensioniskeemiga 
liitumist tagasiulatuvalt, ei anna see talle 
õigust hoida kõrvale asjaomase 
liikmeksolemisega seotud sissemaksete 
tasumisest.
(1) Protokoll nr 17 Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 141 kohta (1992).

Justification

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

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 15 a (uus)

15 a) Käesolev direktiiv ei piira 
ühinemisvabadust, sealhulgas õigust 
moodustada koos teistega liite ja ühineda 
nendega oma huvide kaitseks. 
Asutamislepingu artikli 141 lõikes 4 
määratletud meetmete hulka võivad 
kuuluda nende organisatsioonide või 
liitude liikmelisus või tegevuse jätkamine, 
mille peamine eesmärk on tegelikkuses 
edendada naiste ja meeste võrdse 
kohtlemise põhimõtet.
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Justification

Incorporation of recital 7 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 15 b (uus)

15 b) Diskrimineerimise keelustamine ei 
tohiks piirata meetmete säilitamist või 
võtmist, mille eesmärk on ära hoida või 
heastada ühest soost isikute rühma 
halvemusi. Selliste meetmetega on lubatud 
ühest soost isikute organisatsioonid, mille 
peamine eesmärk on edendada nende 
isikute erivajadusi ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust.

Justification

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

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 19 a (uus)

19 a) Nõukogu ja nõukogus kokkutulnud 
tööhõive ja sotsiaalpoliitika ministrite 29. 
juuni 2000. aasta resolutsioonis naiste ja 
meeste tasakaalustatud osalemise kohta 
perekonna- ja tööelus1 ärgitati liikmesriike 
kaaluma oma vastavate õigussüsteemide 
kohaldamisala läbivaatamist, et anda 
töötavatele meestele isiklik ja 
võõrandamatu õigus saada lapse sünni 
korral isale antavat puhkust, säilitades 
samal ajal nende töökohaga seotud 
õigused.  Sellega seoses on tähtis rõhutada, 
et liikmesriik otsustab, kas anda selline 
õigus või ei, ning määrab kõik käesoleva 
direktiivi kohaldamisala välised 
tingimused, välja arvatud töölt vabastamine 
ja töölenaasmine.
(1) EÜT C 218, 31.7.2000, lk 5.
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Justification

See Article 16 of the proposal.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 19 b (uus)

19 b) Sarnased tingimused kehtivad 
liikmesriikides naistele ja meestele isikliku 
ja võõrandamatu õiguse andmisel saada 
lapsendamispuhkust, säilitades samal ajal 
nende töökohaga seotud õigused.  Sellega 
seoses on tähtis rõhutada, et liikmesriik 
otsustab, kas anda selline õigus või ei, ning 
määrab kõik käesoleva direktiivi 
kohaldamisala välised tingimused, välja 
arvatud töölt vabastamine ja 
töölenaasmine.

Justification

See Article 16 of the proposal.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 22

22) Tõendamiskohustuse eeskirjade 
vastuvõtmine mängib olulist rolli võrdse 
kohtlemise põhimõtte tulemusliku 
jõustamise tagamisel. Euroopa Kohtu 
praktika kohaselt tuleb sätestada, et 
tõendamiskohustus läheb tagasi kostjale, kui 
diskrimineerimisjuhtum on esmapilgul 
ilmne, välja arvatud menetluste suhtes, kus 
juhtumi asjaolusid peab uurima kohus või 
muu pädev organ. Siiski tuleb siinkohal 
selgitada, et otsest või kaudset 
diskrimineerimist eeldada lubavate faktide 
hindamine on vastavalt siseriiklikele 
õigusnormidele või tavadele asjaomase 
siseriikliku organi ülesanne. Lisaks sellele 
võivad liikmesriigid kehtestada igas sobivas 
asja menetlusjärgus tõendamisreeglid, mis 
on hagejale soodsamad kui siin esitatud.

22) Tõendamiskohustuse eeskirjade 
vastuvõtmine mängib olulist rolli võrdse
kohtlemise põhimõtte tulemusliku 
jõustamise tagamisel. Euroopa Kohtu 
praktika kohaselt tuleb sätestada, et 
tõendamiskohustus läheb tagasi kostjale, kui 
diskrimineerimisjuhtum on esmapilgul 
ilmne, välja arvatud menetluste suhtes, kus 
juhtumi asjaolusid peab uurima kohus või 
muu pädev siseriiklik organ. Siiski tuleb 
siinkohal selgitada, et otsest või kaudset 
diskrimineerimist eeldada lubavate faktide 
hindamine on vastavalt siseriiklikele 
õigusnormidele või tavadele asjaomase 
siseriikliku organi ülesanne. Lisaks sellele 
võivad liikmesriigid kehtestada igas sobivas 
asja menetlusjärgus tõendamisreeglid, mis 
on hagejale soodsamad kui siin esitatud.
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Muudatusettepanek 13
Põhjendus 24

24) Võttes arvesse tõhusa kohtuliku kaitse 
õiguse põhjapanevat olemust, on kohane 
tagada, et töötajaid kaitstaks isegi pärast 
selle suhte lõppemist, mille käigus võrdse 
kohtlemise põhimõtet väidetavalt rikuti. 

24) Võttes arvesse tõhusa kohtuliku kaitse 
õiguse põhjapanevat olemust, on kohane 
tagada, et töötajaid kaitstaks isegi pärast 
selle suhte lõppemist, mille käigus võrdse 
kohtlemise põhimõtet väidetavalt rikuti. 
Töötajal, kes kaitseb käesoleva direktiivi 
alusel kaitstavat isikut või annab tema 
nimel tunnistusi, peaks olema õigus 
samasugusele kaitsele.

Justification

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.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 25

25) Euroopa Kohus on selgesti kehtestanud, 
et tõhususe tagamiseks eeldab võrdse 
kohtlemise põhimõte seda, et mis tahes
rikkumise korral peab antav hüvitis olema 
piisav võrreldes tekitatud kahjuga. Seetõttu 
on kohane välistada hüvitise ülemmäära 
eelnev kindlaksmääramine.

25) Euroopa Kohus on selgesti kehtestanud, 
et tõhususe tagamiseks eeldab võrdse 
kohtlemise põhimõte seda, et selle rikkumise 
korral peab antav hüvitis olema piisav 
võrreldes tekitatud kahjuga. Seetõttu on 
kohane välistada hüvitise ülemmäära eelnev 
kindlaksmääramine, välja arvatud juhtudel, 
kui tööandja suudab tõestada, et avalduse 
esitaja ainus käesoleva direktiivi 
tähenduses diskrimineerimise tulemusel 
kantud kahju on tema töökoha saamiseks 
esitatud avalduse arvesse võtmata jätmine. 

Justification

Consistency with Article 18 of the proposal.

Muudatusettepanek 15
Artikli 1 pealkiri (uus)

Eesmärk
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Muudatusettepanek 16
Artikli 1 lõike 2 punkt a

a) töö saamine, kaasa arvatud edutamine, ja 
ligipääs kutseõppele;

a) töötingimused, kaasa arvatud tasu;

Justification

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Muudatusettepanek 17
Artikli 1 lõike 2 punkt b

b) töötingimused, kaasa arvatud tasu; b) kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid;

Justification

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Muudatusettepanek 18
Artikli 1 lõike 2 punkt c

c) kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid; c) töö saamine, kaasa arvatud edutamine, 
ja ligipääs kutseõppele.

Justification

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 pealkiri (uus)

Mõisted
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Muudatusettepanek 20
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) ahistamine: kui esineb isiku sooga seotud
soovimatu käitumine, mille eesmärk või 
tegelik toime on isiku väärikuse alandamine 
ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, 
alandava või solvava õhkkonna loomine;

c) ahistamine: kui esineb soovimatu 
käitumine, mille eesmärk või tegelik toime 
on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, 
vaenuliku, halvustava, alandava või solvava 
õhkkonna loomine; 

Justification

See justification to Amendment 1 (Recital 6).

Muudatusettepanek 21
Artikli 2 lõike 1 punkt d

d) seksuaalne ahistamine: kui esineb 
seksuaalse olemusega mis tahes soovimatu 
sõnaline, mittesõnaline või füüsiline 
käitumine, mille eesmärk või tegelik toime 
on isiku väärikuse alandamine, eelkõige 
luues ähvardava, vaenuliku, halvustava, 
alandava või solvava õhkkonna;

d) seksuaalne ahistamine: kui esineb 
seksuaalse olemusega mis tahes soovimatu 
sõnaline, füüsiline või muud liiki käitumine, 
mille eesmärk või tegelik toime on isiku 
väärikuse alandamine, eelkõige luues 
ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava 
või solvava õhkkonna;

Justification

There is no difference between physical and non-verbal conduct.

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 lõike 1 punkt e

e) tasu: harilik põhi- või miinimumpalk või 
mõni muu tasumoodus kas rahas või 
loonusena, mida töötaja tööandjalt oma töö 
eest otseselt või kaudselt saab;

e) tasu: harilik palk või mõni muu 
tasumoodus kas rahas või loonusena, mida 
töötaja tööandjalt oma töö eest otseselt või 
kaudselt saab;

Justification

All wages should be included, not just basic or minimum wages.

Muudatusettepanek 23
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Artikli 2 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) naise halvem kohtlemine seoses 
rasedus- või sünnituspuhkusega direktiivi 
92/85/EMÜ tähenduses.

Justification

According to the settled case-law of the Court of Justice, less favourable treatment of 
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.

Muudatusettepanek 24
Artikli 3 pealkiri (uus)

Kohaldamisala

Muudatusettepanek 25
Artikli 3 lõige 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse töötava 
elanikkonna – see tähendab töötajate ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate ning selliste 
töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate, 
kelle töötamine on katkenud haiguse, 
raseduse ja sünnituse, õnnetuse või sunnitud 
töötuse tõttu, samuti tööotsijate – ning 
pensionile jäänud või invaliidistunud 
töötajate suhtes ning nende soodustatud 
isikute suhtes kooskõlas siseriikliku õiguse 
ja/või tavaga.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse töötava 
elanikkonna – see tähendab töötajate ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate ning selliste 
töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate, 
kelle töötamine on katkenud haiguse, 
raseduse ja sünnituse, lapse sünni korral 
isale antava puhkuse, 
lapsehoolduspuhkuse, õnnetuse või 
sunnitud töötuse tõttu, samuti tööotsijaile –
ning pensionile jäänud või invaliidistunud 
töötajate suhtes ning nende soodustatud 
isikute suhtes kooskõlas siseriikliku õiguse 
ja/või tavaga.

Justification

The directive should protect all working parents, both men and women.

Muudatusettepanek 26
Artikli 4 pealkiri (uus)
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Diskrimineerimise keeld

Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõige 1

Sama või võrdväärse töö puhul välistatakse
mis tahes soolisel alusel diskrimineerimine 
kõigis ühest allikast pärineva töötasu 
aspektides ja tingimustes.

Sama või võrdväärse töö puhul välistatakse 
mis tahes soolisel alusel diskrimineerimine 
kõigis töötasu aspektides ja tingimustes.

Muudatusettepanek 28
Artikli 5 pealkiri (uus)

Diskrimineerimise keeld

Muudatusettepanek 29
Artikli 6 pealkiri (uus)

Mõjuala

Muudatusettepanek 30
Artikli 7 pealkiri (uus)

Mõjualast väljaarvamine

Muudatusettepanek 31
Artikli 8 pealkiri (uus)

Sool põhineva diskrimineerimise näited

Muudatusettepanek 32
Artikli 8 lõike 1 punkt d

d) ette näha erinevad reeglid sissemaksete 
tagasimaksmise kohta juhul, kui töötaja 
lõpetab skeemis osalemise, ilma et oleks 

d) ette näha erinevad reeglid sissemaksete 
tagasimaksmise kohta juhul, kui töötaja 
lõpetab skeemis osalemise, ilma et oleks 
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täitnud tingimusi, mis kindlustavad talle 
tulevikus õiguse pikaajalistele toetustele, 
välja arvatud punktides h, i ja j ettenähtud 
reeglid;

täitnud tingimusi, mis kindlustavad talle 
tulevikus õiguse pikaajalistele toetustele, 
välja arvatud punktides h ja j ettenähtud 
reeglid;

Justification

Point (i) is referred to as an exception to the principle of equal treatment.  This is a mistake 
deriving from the fact that in Directive 96/97/EC point (i) consists of two parts:

(1) The present point (i) ‘setting different levels for workers’ contributions,’

(2) The present point (j) ‘setting different levels for employers’ contributions, except: (...)’

In its current proposal, the Commission has separated the two points.

Muudatusettepanek 33
Artikli 8 lõike 1 punkt g

g) peatada õiguste säilitamine või 
omandamine seaduse või lepinguga 
ettenähtud ja tööandja poolt tasustatava 
rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või 
perekondlikel põhjustel töölt eemalviibimise 
ajal;

g) peatada õiguste säilitamine või 
omandamine seaduse või lepinguga 
ettenähtud ja tööandja poolt tasustatava 
rasedus- ja sünnituspuhkuse,
lapsendamispuhkuse ja 
lapsehoolduspuhkuse ajal või perekondlikel 
põhjustel töölt eemalviibimise ajal;

Justification

It would be appropriate to use the notion of parental leave based on Council Directive 
96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by 
UNICE, CEEP and the ETEUC, rather than paternity leave.  The concept of paternity leave is 
narrower than parental leave and is not provided for in all Member States.

Muudatusettepanek 34
Artikli 8 lõike 1 punkt k

k) kehtestada erinevad standardid või ainult 
ühest soost töötajatele kohaldatavad 
standardid, välja arvatud punktides h, i ja j 
ettenähtud juhtudel, millest lähtuvalt töötaja 
kindlustusskeemist lahkumise korral 
tagatakse või säilitatakse õigus toetustele 

k) kehtestada erinevad standardid või ainult 
ühest soost töötajatele kohaldatavad 
standardid, välja arvatud punktides h ja j 
ettenähtud juhtudel, millest lähtuvalt töötaja 
kindlustusskeemist lahkumise korral 
tagatakse või säilitatakse õigus toetustele 
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tulevikus. tulevikus.

Justification

See justification to Amendment 8 (Article 8, paragraph 1, point (d)).

Muudatusettepanek 35
Artikli 9 pealkiri (uus)

Füüsilisest isikust ettevõtjad, 
läbivaatamisklausel

Muudatusettepanek 36
Artikli 10 pealkiri (uus)

Füüsilisest isikust ettevõtjad, 
edasilükkamisklausel

Muudatusettepanek 37
Artikli 11 pealkiri (uus)

Tagasiulatuv jõud

Muudatusettepanek 38
Artikli 12 pealkiri (uus)

Paindlik pensioniiga

Muudatusettepanek 39
Artikli 13 pealkiri (uus)

Diskrimineerimise keeld

Muudatusettepanek 40
Artikli 13 lõike 1 punkt c

c) töö saamise ja töö tingimused, kaasa 
arvatud töölt vabastamine ja töötasu 

c) töö saamise ja töö tingimused, kaasa 
arvatud töölt vabastamine ja töötasu 
käesoleva direktiivi ja asutamislepingu 
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käesoleva direktiivi sätete kohaselt; artikli 141 sätete kohaselt;

Muudatusettepanek 41
Artikli 14 pealkiri (uus)

Positiivsed meetmed

Muudatusettepanek 42
Artikkel 14

Liikmesriigid võivad säilitada ja võtta 
meetmeid asutamislepingu artikli 141 lõike 
4 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku 
tagamist tööelus.

Liikmesriigid võivad säilitada või vastu 
võtta meetmed asutamislepingu artikli 141 
lõike 4 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku ja tegeliku võrdõiguslikkuse 
tagamist tööelus, samuti pidades silmas töö 
saamist, kutseõpet ja edutamist ning 
töötingimusi.

Justification

It is very important to define clearly those cases in which the principle of equal treatment 
should apply.

Muudatusettepanek 43
Artikli 15 pealkiri (uus)

Sünnituspuhkuselt naasmine

Muudatusettepanek 44
Artikli 15 lõige 1

1. Naise halvem kohtlemine seoses rasedus-
või sünnituspuhkusega on käesoleva 
direktiivi tähenduses diskrimineerimine.

kustutatud

Justification

See amendment to Article 2, point 2(c).
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Muudatusettepanek 45
Artikli 15 lõige 2

2. Sünnituspuhkusel oleval naisel on pärast 
sünnituspuhkuse lõppemist õigus naasta oma 
või võrdväärsele töökohale tema jaoks mitte 
halvematel tingimustel ning kasutada 
paranenud töötingimusi, millele tal oleks 
tekkinud õigus oma äraoleku ajal.

2. Sünnituspuhkusel oleval naisel on pärast 
sünnituspuhkuse lõppemist või pärast 
eemalolekut, mis on otseselt seotud või 
järgneb lapsendamisele või 
lapsehoolduspuhkusele, õigus naasta oma 
või võrdväärsele töökohale tema jaoks mitte 
halvematel tingimustel ning kasutada 
paranenud töötingimusi, millele tal oleks 
tekkinud õigus oma äraoleku ajal.

Justification

Maternity and paternity rights must be fully enforced by providing effective protection from 
discrimination affecting parents who make use of the rights they enjoy under national law.  
Women and men should enjoy equal protection as regards the right to return to work after a 
period of leave to care for young children.  This amendment is the same as a European 
Parliament amendment to Article 2, paragraph 7, of Directive 2002/73/EC amending 
Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working 
conditions.

Muudatusettepanek 46
Artikli 16 pealkiri (uus)

Isale lapse sünni korral antav puhkus ja 
lapsendamispuhkus

Muudatusettepanek 47
III jaotise I peatüki pealkiri 

Õiguste kaitse Õiguskaitsevahendid ja otsuste täitmine

Muudatusettepanek 48
Artikli 17 pealkiri (uus) 

Õiguste kaitse
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Muudatusettepanek 49
Artikli 17 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
võimalikku pöördumist teiste pädevate 
asutuste poole oleks igaühel, kes leiab, et 
teda on võrdse kohtlemise põhimõtte 
eiramise tõttu koheldud õigusvastaselt, 
võimalik kasutada käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmiseks ettenähtud 
haldus- või kohtumenetlust, kaasa arvatud 
lepitusmenetlust isegi juhul, kui see töösuhe, 
millega väidetav diskrimineerimine kaasnes, 
on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et igaühel, kes 
leiab, et teda on võrdse kohtlemise 
põhimõtte eiramise tõttu koheldud 
õigusvastaselt, oleks võimalik kasutada 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks ettenähtud haldus- või 
kohtumenetlust, kaasa arvatud 
lepitusmenetlust, vahendusmenetlust ja 
vahekohtumenetlust isegi juhul, kui see 
töösuhe, millega väidetav diskrimineerimine 
kaasnes, on lõppenud.

Justification

Many Member States have more than one administrative procedure available to citizens in the 
case of disputes concerning unequal treatment affecting work and employment.

Muudatusettepanek 50
Artikli 18 pealkiri (uus)

Hüvitamine või heastamine

Muudatusettepanek 51
Artikkel 18

Liikmesriigid võtavad oma siseriiklikes 
õigussüsteemides meetmed, mis on 
vajalikud kannatanule soolise
diskrimineerimise tulemusel tekitatud kahju
tegelikuks ja tõhusaks hüvitamiseks või, kui 
liikmesriigid nii määravad, heastamiseks
viisil, mis on hoiatav ja kantud kahjuga 
proportsionaalne; hüvitamist või heastamist
ei tohi piirata eelnevalt kokkulepitud 
ülemmäär, välja arvatud juhtudel, kui 
tööandja suudab tõestada, et avalduse esitaja 
ainus käesoleva direktiivi tähenduses 
diskrimineerimise tulemusel kantud kahju on 

Liikmesriigid võtavad oma siseriiklikes 
õigussüsteemides meetmed, mis on 
vajalikud kindlustamaks mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone, juhul kui rikutakse käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kohustusi.
Igasugune diskrimineerimise tulemusel 
tekitatud kahju hüvitamine või heastamine
isikule, keda on koheldud vastupidiselt 
käesolevale direktiivile, peab olema tegelik, 
tõhus ja antud isiku poolt kantud kahjuga 
proportsionaalne, ning seda ei tohi piirata 
eelnevalt kokkulepitud ülemmäär, välja 
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tema töökoha saamiseks esitatud avalduse 
arvesse võtmata jätmine.

arvatud juhtudel, kui tööandja suudab 
tõestada, et avalduse esitaja ainus käesoleva 
direktiivi tähenduses diskrimineerimise 
tulemusel kantud kahju on tema töökoha 
saamiseks esitatud avalduse arvesse võtmata 
jätmine.

Justification

This amendment is intended to bring the article into line with Section 3 of the explanatory 
memorandum to the proposal: ‘ THE MEASURES LAID DOWN IN THE PROPOSAL FOR A 
DIRECTIVE’, which, under the heading 'The principal innovations of the current proposal 
are the following', refers to 'extension of the case law on sanctions/penalties to all areas 
covered by the present proposal - in line with the changes made by Directive 2002/73/ΕC -
(see Articles 18 and 26 of current proposal), and with Title IV of the explanatory 
memorandum - ‘IMPLEMENTATION’, which states that: 'It requires Member Stares to 
provide a system of effective, proportionate and dissuasive sanctions to be applied in case of 
infringement of rights granted under this directive in order to guarantee full practical effect 
(effet utile) of this directive. Member States are also required to notify the Commission of the 
provisions adopted in this area'.

Muudatusettepanek 52
Artikli 19 pealkiri (uus) 

Tõendamiskohustus

Muudatusettepanek 53
Artikli 20 pealkiri (uus) 

Kohaldamine

Muudatusettepanek 54
Artikli 21 pealkiri (uus) 

Võrdõiguslikkusega tegelevad organid

Muudatusettepanek 55
Artikli 22 pealkiri (uus) 

Sotsiaalne dialoog
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Muudatusettepanek 56
Artikli 22 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt riiklikele 
traditsioonidele ja tavadele asjakohaseid 
meetmeid, et edendada tööturu osaliste vahel 
dialoogi, mille eesmärgiks on toetada 
võrdset kohtlemist, kontrollides muu hulgas 
olukorda töökohas, koostades 
kollektiivlepinguid ja tegevusjuhendeid ning 
uurides ja vahetades kogemusi ja häid 
tavasid.

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt riiklikele 
traditsioonidele ja tavadele asjakohaseid 
meetmeid, et edendada tööturu osaliste vahel 
dialoogi, mille eesmärgiks on toetada 
võrdset kohtlemist, kontrollides muu hulgas 
olukorda töökohas seoses kutseõppe, töö 
saamise ja edutamisega, ning jälgides 
kollektiivlepinguid ja tegevusjuhendeid ning 
uurides ja vahetades kogemusi ja häid 
tavasid.

Justification

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Muudatusettepanek 57
Artikli 22 lõige 3

3. Liikmesriigid ärgitavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal.

3. Liikmesriigid ärgitavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist seoses kutseõppe, 
töö saamise ja edutamise ning 
töötingimustega.

Justification

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Muudatusettepanek 58
Artikli 23 pealkiri (uus) 

Dialoog valitsusväliste organisatsioonidega

Muudatusettepanek 59
Artikli 24 pealkiri (uus) 

Järgimine
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Muudatusettepanek 60
Artikli 24 punkt b

b) lepingutes või kollektiivlepingutes, 
palgaastmestikes, palgalepetes, ettevõtete 
personalieeskirjades, ettevõtete 
sisekorraeeskirjades või vabakutseliste ning 
töötajate ja tööandjate organisatsioonide 
tegevust reguleerivates eeskirjades, 
üksikutes töölepingutes või muudes lepetes 
sisalduvate võrdse kohtlemise põhimõttega 
vastuolus olevate sätete kehtetuks 
tunnistamine või luba need kehtetuks 
tunnistada või neid muuta.

b) täistööajaga või osalise tööajaga 
töötajate individuaalsetes töölepingutes või 
kollektiivlepingutes, palgaastmestikes, 
palgalepetes, ettevõtete personalieeskirjades, 
ettevõtete sisekorraeeskirjades või 
sõltumatute ametikohtade ja kutsealade ning 
töötajate ja tööandjate organisatsioonide 
tegevust reguleerivates eeskirjades, 
üksikutes töölepingutes või muudes lepetes 
sisalduvate võrdse kohtlemise põhimõttega 
vastuolus olevate sätete kehtetuks 
tunnistamine või luba need kehtetuks 
tunnistada või neid muuta.

Muudatusettepanek 61
Artikli 24 punkt c

c) selliseid sätteid sisaldavad 
kindlustusskeemid jääksid haldusmeetmete 
abil kinnitamata või pikendamata.

c) selliseid sätteid sisaldavad kutsealased- ja 
sotsiaalkindlustusskeemid jääksid 
haldusmeetmete abil kinnitamata või 
pikendamata.

Muudatusettepanek 62
Artikli 25 pealkiri (uus)

Ohvristumine

Muudatusettepanek 63
Artikli 26 pealkiri (uus)

Sanktsioonid

Muudatusettepanek 64
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Artikli 27 pealkiri (uus)

Diskrimineerimise vältimine

Muudatusettepanek 65
Artikkel 27 

Liikmesriigid ärgitavad kooskõlas riiklike 
õigusnormide, kollektiivlepingute või 
tavadega tööandjaid ja kutseõppe 
kättesaadavuse eest vastutavaid isikuid, et 
nad võtaksid meetmeid, vältimaks igasugust 
soolist diskrimineerimist, eelkõige 
ahistamist ja seksuaalset ahistamist 
töökohas.

Liikmesriigid tagavad kooskõlas riiklike 
õigusnormide, kollektiivlepingute või 
tavadega, et võetakse meetmed, vältimaks 
igasugust diskrimineerimist, eelkõige 
seksuaalset ahistamist seoses kutseõppe, 
edutamise ja töö saamisega ning töökohas.

Justification

The Member States must not only provide encouragement but must also ensure that measures 
are taken to prevent all forms of harassment, particularly sexual harassment, phenomena 
which do not occur solely at the workplace but also in connection with access to employment 
and vocational training.

Muudatusettepanek 66
Artikli 27 lõige 1 a (uus)

Tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid ärgitatakse samuti võtma osana 
oma kohustustest esimeses lõikes viidatud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 67
Artikli 28 pealkiri (uus)

Miinimumnõuded

Muudatusettepanek 68
Artikkel 28 

Käesoleva direktiivi rakendamine ei ole 
mingil juhul piisav alus alandada selle 

1. Käesoleva direktiivi rakendamine ei ole 
mingil juhul piisav alus alandada selle 
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reguleerimisalas töötajatele võimaldatavat 
kaitsetaset, ilma et see piiraks liikmesriikide 
õigust lähtuvalt olukorra muutumisest 
kehtestada käesoleva direktiivi 
teatavakstegemisel kehtivatest erinevaid 
õigus- ja haldusnorme, tingimusel et need 
vastavad selle direktiivi sätetele.

reguleerimisalas töötajatele võimaldatavat 
kaitsetaset, ilma et see piiraks liikmesriikide 
õigust lähtuvalt olukorra muutumisest 
kehtestada käesoleva direktiivi 
teatavakstegemisel kehtivatest erinevaid 
õigus- ja haldusnorme, tingimusel et need 
vastavad selle direktiivi sätetele.

2. Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada võrdse kohtlemise põhimõtte 
kaitsmise seisukohalt käesoleva direktiivi 
sätetest soodsamad sätted. 

Justification

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.

Muudatusettepanek 69
Artikli 29 pealkiri (uus)

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

Muudatusettepanek 70
Artikkel 30

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel võetud meetmed koos juba 
kehtivate sätetega tehakse kõigile 
asjaomastele isikutele sobival viisil 
teatavaks, näiteks töökohas.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel võetud meetmed koos juba 
kehtivate sätetega tehakse kõigile 
asjaomastele isikutele sobival viisil 
teatavaks, näiteks töökohas ning erialase 
koolituse, edutamise ja töö saamise 
kontekstis.

Muudatusettepanek 71
Artikli 31 pealkiri (uus)

Aruanded
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Muudatusettepanek 72
Artikli 31 lõige 2

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
edastavad liikmesriigid komisjonile iga nelja
aasta järel asutamislepingu artikli 141 lõike 
4 alusel võetud mis tahes meetme teksti ning 
aruanded meetmete ja nende rakendamise 
kohta. Selle teabe alusel võtab komisjon 
vastu ja avaldab iga nelja aasta järel 
aruande, milles esitatakse võrdlev hinnang 
kõigile meetmetele, pidades silmas 
Amsterdami lepingu lõppaktile lisatud 
deklaratsiooni nr 28.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
edastavad liikmesriigid komisjonile iga kahe
aasta järel asutamislepingu artikli 141 lõike 
4 alusel võetud mis tahes meetme teksti ning 
aruanded meetmete ja nende rakendamise 
kohta. Selle teabe alusel võtab komisjon 
vastu ja avaldab iga kahe aasta järel 
aruande, milles esitatakse võrdlev hinnang 
kõigile meetmetele, pidades silmas 
Amsterdami lepingu lõppaktile lisatud 
deklaratsiooni nr 28.

Justification

The measures taken by the Member States to implement this directive should be included in 
the national employment plans submitted each year to the Commission. This will make it 
possible to bring together in a single text all national measures on employment, including 
those on equal treatment for men and women.
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