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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.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 
76/207/EEB dėl lygybės principo taikymo 
sprendžiant įdarbinimo, profesinio mokymo, 
pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų 
klausimus bei 1986 m. liepos 24 d. Tarybos 
direktyva 86/378/EEB dėl vyrų ir moterų 
lygybės principo įgyvendinimo profesinėse 
socialinės apsaugos sistemose buvo iš esmės 
pakeistos. 1975 m. vasario 10 d. Tarybos 
direktyvoje 75/117/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio principo taikymui, 
suderinimo ir 1997 m. gruodžio 15 d. 
Tarybos direktyvoje 97/80/EB dėl 
įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl 
lyties bylose irgi yra nuostatų, kuriomis 
siekiama įgyvendinti vyrų ir moterų lygybės 
principą. Kadangi toliau pateikiami siūlomi 
šių direktyvų pakeitimai, siekiant aiškumo ir 
norint esamas pagrindines šios srities 
nuostatas bei tam tikrus patobulinimus, 
kylančius iš Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo precedentinės teisės, sudėti į vieną 
tekstą, direktyvas reikėtų pateikti nauja 
forma.

(1) 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 
76/207/EEB dėl lygybės principo taikymo 
sprendžiant įdarbinimo, profesinio mokymo, 
pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų 
klausimus bei 1986 m. liepos 24 d. Tarybos 
direktyva 86/378/EEB dėl vyrų ir moterų 
lygybės principo įgyvendinimo profesinėse 
socialinės apsaugos sistemose buvo iš esmės 
pakeistos. 1975 m. vasario 10 d. Tarybos 
direktyvoje 75/117/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio principo taikymui, 
suderinimo ir 1997 m. gruodžio 15 d. 
Tarybos direktyvoje 97/80/EB dėl 
įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl 
lyties bylose irgi yra nuostatų, kuriomis 
siekiama įgyvendinti vyrų ir moterų lygybės 
principą. Kadangi toliau pateikiami siūlomi 
šių direktyvų pakeitimai, siekiant aiškumo ir 
norint esamas pagrindines šios srities 
nuostatas bei tam tikrus patobulinimus, 
kylančius iš Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo precedentinės teisės, sudėti į vieną 
tekstą, direktyvos yra pateikiamos nauja 
forma.

Pakeitimas 60

6 konstatuojamoji dalis

(6) Priekabiavimas, susijęs su asmens 
lytimi, ir seksualinis priekabiavimas 
prieštarauja vienodo vyrų ir moterų 
vertinimo principui ir todėl šios direktyvos 
tikslais turėtų būti manoma, kad tai sukuria 
diskriminaciją seksualiniu pagrindu. Šios 
diskriminacijos formos esti ne tik darbo 
vietoje, bet ir įsidarbinimo ir profesinio 

(6) Priekabiavimas ir seksualinis 
priekabiavimas prieštarauja vienodo vyrų ir 
moterų vertinimo principui ir todėl šios 
direktyvos tikslais turėtų būti manoma, kad 
tai sukuria diskriminaciją seksualiniu 
pagrindu. Šios diskriminacijos formos esti 
ne tik darbo vietoje, bet ir įsidarbinimo ir 
profesinio mokymo metu,

  
1 OL C ... /Dar nepaskelbta OL.



PE 353.330 v03-00 6/27 AD\561773LT.doc

LT

mokymo metu,

Justification

Harassment is not related to the sex of a person.

Pakeitimas 3
7 konstatuojamoji dalis

(7) Šiais atvejais už profesinį mokymą 
atsakingi darbdaviai ir asmenys, 
atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką, turėtų būti skatinami imtis 
priemonių prieš visas diskriminacijos dėl 
lyties formas, o ypač prevencinių priemonių 
dėl priekabiavimo ir seksualinio 
priekabiavimo darbe..

(7) Šiais atvejais už profesinį mokymą 
atsakingi darbdaviai ir asmenys, 
atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką, turėtų būti skatinami imtis 
priemonių prieš visas diskriminacijos dėl 
lyties formas, o ypač prevencinių priemonių 
dėl priekabiavimo ir seksualinio 
priekabiavimo darbe ir priimant į darbą ar 
siekiant profesinio mokymo.

Justification

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

Pakeitimas 4
8 konstatuojamoji dalis

(8) Vienodo užmokesčio už tokį pat arba 
vienodos vertės darbą principas, nustatytas
Sutarties 141 straipsnyje, yra svarbus vyrų ir 
moterų lygybės principo aspektas. Todėl 
reikia nustatyti tolesnes šio principo 
įgyvendinimo sąlygas.

(8) Vienodo užmokesčio už tokį pat arba 
vienodos vertės darbą principas, įtvirtintas
Sutarties 141 straipsnyje ir išplėtotas 
Teisingumo Teismo precedentų teisėje, yra 
svarbus vyrų ir moterų lygybės principo 
aspektas bei esminė ir neatsiejama acquis 
communautaire dalis dėl lyties 
diskriminacijos. Todėl reikia nustatyti 
tolesnes šio principo įgyvendinimo sąlygas.

Justification

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

Pakeitimas 5
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(8a) Remiantis Teisingumo Teismo 
precedentų teise ir siekiant nustatyti, ar 
darbuotojai atlieka tokį patį arba vienodos 
vertės darbą, reikia nuspręsti, atsižvelgiant 
į įvairius veiksnius, tarp jų į darbo pobūdį 
ir mokymo bei darbo sąlygas, ar galima 
laikyti, kad tų darbuotojų padėtis darbe yra 
panaši.

Justification

See amendment to recital 8.

Pakeitimas 6
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Finansuojamose fiksuotų išmokų 
sistemose tam tikri elementai, kaip antai, 
reguliarios pensijos dalies perskaičiavimas 
į pagrindinę sumą, teisių į pensiją 
perdavimas, grąžinamoji pensija, mokama 
išlaikomam asmeniui už pensijos dalies 
atsisakymą, arba sumažinta pensija, kai 
darbuotojas nusprendžia anksčiau išeiti į 
pensiją, gali skirtis, kadangi šios skirtingos 
sumos apskaičiuojamos įvertinant nuo 
lyties priklausančius aktuarinio 
apskaičiavimo veiksnius tuo metu, kai 
įgyvendinamas šios sistemos finansavimas.

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.

Pakeitimas 7
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Teisingumo Teismas nuosekliai 
nusprendė, kad Barber protokolas1 neturi 
įtakos teisei dalyvauti profesinės pensijos 
sistemoje ir kad sprendimo, kurį 
Teisingumo Teismas priėmė byloje 
C-262/88 Barber prieš Guardian Royal 
Exchange Assurance Group, senaties 
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terminas netaikomas teisei dalyvauti 
profesinės pensijos sistemoje; Teismas taip 
pat nusprendė, kad atskirų šalių taisyklės, 
reglamentuojančios ieškinių pareiškimo 
pagal nacionalinės teisės aktus terminas 
gali būti taikomas darbuotojams, kurie 
reikalauja pripažinti jų teisę dalyvauti 
profesinės pensijos sistemoje, tačiau tik tuo 
atveju, kai šios taisyklės yra ne mažiau 
palankios tokiems ieškiniams nei panašaus 
pobūdžio ieškiniams šalies lygmeniu ir 
nesukuria sąlygų, kuriomis Bendrijos teisės 
normomis suteikiamomis teisėmis negalima 
naudotis praktiškai; be to, Teismas 
pažymėjo, kad darbuotojui suteikiama 
galimybė reikalauti dalyvauti profesinių 
pensijų sistemoje atgaline data, neatleidžia 
jį nuo pareigos sumokėti įmokas už 
atitinkamą dalyvavimo laikotarpį.
(1) Protokolas Nr. 17 dėl Europos Bendrijų 
steigimo sutarties 141 straipsnio (1992).

Justification

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

Pakeitimas 8
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Ši direktyva nepažeidžia laisvės burtis 
į draugijas, įskaitant teisę įkurti sąjungas 
su kitais asmenimis ir tapti jų nariu 
siekiant ginti savo interesus.
Priemonės,atsižvelgiant į Sutarties 141 
straipsnio 4 dalies nuostatas, gali apimti 
narystę ar veiklą organizacijų ar sąjungų, 
kurių pagrindinis tikslas yra skatinti 
praktikoje taikyti vyrų ir moterų lygybės 
principą.

Justification

Incorporation of recital 7 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.
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Pakeitimas 9
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(15b) Diskriminacijos draudimas turi 
nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis 
priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti 
nepalankių sąlygų vienos lyties asmenų 
grupei ar joms kompensuoti. Tokios 
priemonės leidžia vienos lyties asmenims 
burtis į organizacijas, kurių pagrindinis 
tikslas – remti tų asmenų specialius 
poreikius bei vyrų ir moterų lygybę.

Justification

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

Pakeitimas 10
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Tarybos užimtumo ir socialinės 
politikos ministrų, posėdžiavusių Taryboje 
2000 m. birželio 29 d., parengtoje 
rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų dalyvavimo 
lygiomis teisėmis šeimoje ir darbe1

valstybės narės buvo skatinamos nagrinėti 
atitinkamų savo teisės sistemų taikymo sritį, 
kad dirbantiems vyrams būtų suteikta 
asmeninė ir neperduodama teisė gauti 
tėvystės atostogas, išsaugant savo teises, 
susijusias su darbu. Šiuo atveju svarbu 
pabrėžti, kad valstybės narės turi nutarti 
suteikti tokią teisę arba jos nesuteikti, taip 
pat nustatyti visas sąlygas, išskyrus 
atleidimą iš darbo ir sugrįžimą į jį, kurios 
nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.
(1) OL C 218, 2000 7 31, p. 5.

Justification

See Article 16 of the proposal.

Pakeitimas 11
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(19b) Panašios sąlygos taikomos valstybėse 
narėse vyrams ir moterims suteikiamai 
asmeninei ir neperduodamai teisei gauti 
įvaikinimo atostogas, išsaugant savo teises, 
susijusias su darbu. Šiuo atveju svarbu 
pabrėžti, kad valstybės narės turi nutarti 
suteikti tokią teisę arba jos nesuteikti, taip 
pat nustatyti visas sąlygas, išskyrus 
atleidimą iš darbo ir sugrįžimą į jį, kurios 
nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

Justification

See Article 16 of the proposal.

Pakeitimas 12
22 konstatuojamoji dalis

(22) Taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos 
priėmimas vaidina reikšmingą vaidmenį 
užtikrinant, kad lygybės principas galėtų būti 
veiksmingai vykdomas. Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad reikėtų numatyti 
sąlygą, užtikrinančią, jog prima facie
diskriminacijos bylos atveju įrodinėjimo 
pareiga būtų taikoma atsakovui, išskyrus 
procesinių veiksmų, kuriuose faktus turi tirti 
teismas arba kita kompetentinga institucija, 
atvejus. Tačiau būtina paaiškinti, kad faktus, 
pagal kuriuos galima daryti prielaidą, jog 
buvo tiesioginis ar netiesioginis 
diskriminavimas, ir toliau turi įvertinti 
atitinkamos atskirų šalių institucijos pagal 
nacionalinės teisės aktus ir praktiką. Be to, 
valstybės narės bet kuriame procesinių 
veiksmų etape gali įvesti įrodymų taisykles, 
kurios yra palankesnės ieškovams.

(22) Taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos 
priėmimas vaidina reikšmingą vaidmenį 
užtikrinant, kad lygybės principas galėtų būti 
veiksmingai vykdomas. Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad reikėtų numatyti 
sąlygą, užtikrinančią, jog prima facie
diskriminacijos bylos atveju įrodinėjimo 
pareiga būtų taikoma atsakovui, išskyrus 
procesinių veiksmų, kuriuose faktus turi tirti 
teismas arba kita kompetentinga nacionalinė 
institucija, atvejus. Tačiau būtina paaiškinti, 
kad faktus, pagal kuriuos galima daryti 
prielaidą, jog buvo tiesioginis ar 
netiesioginis diskriminavimas, ir toliau turi 
įvertinti atitinkamos atskirų šalių institucijos 
pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką.
Be to, valstybės narės bet kuriame 
procesinių veiksmų etape gali įvesti įrodymų 
taisykles, kurios yra palankesnės ieškovams.

Pakeitimas 13
24 konstatuojamoji dalis

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą 
teisinę apsaugą esmę, derėtų užtikrinti, kad 
darbuotojai galėtų toliau naudotis tokia 
apsauga – net ir pasibaigus santykiams, 

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą 
teisinę apsaugą esmę, derėtų užtikrinti, kad 
darbuotojai galėtų toliau naudotis tokia 
apsauga – net ir pasibaigus santykiams, 
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sukėlusiems pretekstą įtariamam lygybės 
principo pažeidimui.

sukėlusiems pretekstą įtariamam lygybės 
principo pažeidimui. Darbuotojas, ginantis 
ar pateikiantis įrodymus vardu asmens, 
kuris saugomas pagal šios direktyvos 
nuostatas, turi turėti teisę į tokią pat 
apsaugą.

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.

Pakeitimas 14
25 konstatuojamoji dalis

(25) Teisingumo Teismas yra aiškiai 
nustatęs, kad, siekiant veiksmingumo, 
vienodo požiūrio principas reiškia, kad už 
bet kokį pažeidimą skiriama kompensacija 
turi atitikti patirtą žalą. Todėl tokios 
kompensacijos niekuomet nereikėtų apriboti 
iš anksto nustatant kokį nors aukščiausią 
limitą.

(25) Teisingumo Teismas yra aiškiai 
nustatęs, kad, siekiant veiksmingumo, 
vienodo požiūrio principas reiškia, kad už jo
pažeidimą skiriama kompensacija turi atitikti 
patirtą žalą. Todėl tokios kompensacijos 
niekuomet nereikėtų apriboti iš anksto 
nustatant kokį nors aukščiausią limitą, 
išskyrus atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, 
kad vienintelė žala, kurią patyrė pareiškėjas 
dėl diskriminacijos šioje direktyvoje 
apibrėžta prasme, yra atsisakymas 
išnagrinėti jo prašymą priimti į darbą.

Justification

Consistency with Article 18 of the proposal.

Pakeitimas 15
1 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Tikslas

Pakeitimas 16

1 straipsnio 2 dalies a punktas

a) įsidarbinimu, įskaitant pareigų 
paaukštinimą, ir profesiniu mokymu;

a) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį;
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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.

Pakeitimas 17

1 straipsnio 2 dalies b punktas

b) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį; b) profesinėmis socialinės apsaugos 
sistemomis;

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.

Pakeitimas 18

1 straipsnio 2 dalies c punktas

c) profesinėmis socialinės apsaugos 
sistemomis.

c) įsidarbinimu, įskaitant pareigų 
paaukštinimą, ir profesiniu mokymu.

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.

Pakeitimas 19
2 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Sąvokų apibrėžimai

Pakeitimas 20

2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) priekabiavimas: kai nepageidaujam¹ 
elgesi, susijusi su asmens lytimi, lemia 
tikslas arba jo poveikis pakenkti žmogaus 

c) priekabiavimas: kai nepageidaujam¹ elgesi 
lemia tikslas arba jo poveikis pakenkti 
žmogaus orumui ir sukurti bauginanèi¹, 
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orumui ir sukurti bauginanèi¹, priešišk¹, 
žeminanèi¹ arba užgauli¹ aplink¹;

priešišk¹, žeminanèi¹ arba užgauli¹ aplink¹;

Justification

See justification to Amendment 1 (Recital 6).

Pakeitimas 21

2 straipsnio 1 dalies d punktas

d) seksualinis priekabiavimas: kai 
nepageidaujam¹ žodini, nežodini arba fizini 
seksualinio pobudžio elgesi lemia tikslas 
arba jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, 
ypaè sukuriant bauginanèi¹, priešišk¹, 
žeminanèi¹ ar ižeidžianèi¹ aplink¹;

d) seksualinis priekabiavimas: kai 
nepageidaujam¹ žodini arba bet kokios kitos 
formos arba fizini seksualinio pobudžio 
elgesi lemia tikslas arba jo poveikis pakenkti 
žmogaus orumui, ypaè sukuriant 
bauginanèi¹, priešišk¹, žeminanèi¹ ar 
ižeidžianèi¹ aplink¹;

Justification

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

Pakeitimas 22

2 straipsnio 1 dalies e punktas

e) užmokestis: tai iprastas bazinis arba 
minimalus darbo užmokestis arba alga ir 
koks nors kitas atlygis grynaisiais arba 
natura, kuri darbuotojas tiesiogiai arba 
netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo 
darb¹;

e) užmokestis: tai iprastas darbo užmokestis 
arba alga ir koks nors kitas atlygis 
grynaisiais arba natura, kuri darbuotojas 
tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš 
darbdavio už savo darb¹;

Justification

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

Pakeitimas 23
2 straipsnio 2 pastraipos (b a) punktas (naujas)

(ba) mažiau palankios sąlygos moteriai dėl 
nėštumo ar motinystės atostogų tokia 
prasme, kaip vartojama Direktyvoje 
92/85/EEB.
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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.

Pakeitimas 24
3 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymo sritis

Pakeitimas 25

3 straipsnio 1 dalis,

1. Ši direktyva taikoma visiems 
dirbantiesiems, įskaitant save įdarbinančius 
asmenis, asmenis, kurių veikla yra 
pertraukiama ligos, motinystės, nelaimingo 
atsitikimo arba nesavanoriško nedarbo, ir 
asmenims, siekiantiems įsidarbinti, ir 
išėjusiems į pensiją asmenims, ir 
neįgaliesiems darbuotojams bei tiems, kurie 
pateikia ieškinį vietoj jų pagal nacionalinius 
teisės aktus ir (arba) praktiką.

1. Ši direktyva taikoma visiems 
dirbantiesiems, įskaitant save įdarbinančius 
asmenis, asmenis, kurių veikla yra 
pertraukiama ligos, motinystės, tėvo 
atostogų vaikui prižiūrėti, vaiko priežiūros 
atostogų, nelaimingo atsitikimo ar 
nesavanoriško nedarbo, ir asmenims, 
siekiantiems įsidarbinti, ir išėjusiems į 
pensiją asmenims, ir neįgaliesiems 
darbuotojams, bei tiems, kurie pateikia 
ieškinį vietoj jų pagal nacionalinius teisės 
aktus ir (arba) praktiką.

Justification

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

Pakeitimas 26
4 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 27

4 straipsnio 1 pastraipa

Panaikinama diskriminacija del lyties visu 
aspektu ir s¹lygu, atlyginant iš vieno šaltinio 
už t¹ pati darb¹ arba už vienodos vertes 

Panaikinama diskriminacija del lyties visu 
aspektu ir s¹lygu, atlyginant už t¹ pati darb¹ 
arba už vienodos vertes darb¹, atžvilgiu.
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darb¹, atžvilgiu.

Pakeitimas 28
5 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 29
6 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dalykinė taikymo sritis

Pakeitimas 30
7 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dalykinei taikymo sričiai nepriklausančios 
sistemos

Pakeitimas 31
8 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo dėl lyties pavyzdžiai

Pakeitimas 32

8 straipsnio 1 dalies d punktas

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h, i 
ir j punktuose nurodytus atvejus, 
kompensuoti imokas, jeigu darbuotojas iš 
sistemos pasitraukia neivykdês s¹lygu, 
užtikrinanèiu jam atidet¹j¹ teisê i ilgalaikes 
išmokas;

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h ir 
j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti 
imokas, jeigu darbuotojas iš sistemos 
pasitraukia neivykdês s¹lygu, užtikrinanèiu 
jam atidet¹j¹ teisê i ilgalaikes išmokas;

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

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

Pakeitimas 33

8 straipsnio 1 dalies g punktas

g) sustabdant teisiu saugojim¹ arba igijim¹ 
motinystes atostogu arba atostogu del 
šeimyniniu priežasèiu laikotarpiu, kai 
atostogos suteikiamos istatymais arba 
sutartimis, o už jas moka darbdavys;

g) sustabdant teisiu saugojim¹ arba igijim¹ 
motinystes atostogu arba ivaikinimo, vaiko 
priežiuros atostogu arba atostogu del 
šeimyniniu priežasèiu laikotarpiu, kai 
atostogos suteikiamos istatymais arba 
sutartimis, o už jas moka darbdavys;

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.

Pakeitimas 34

8 straipsnio 1 dalies k punktas

k) nustatant skirtingus standartus arba 
standartus, taikomus tik vienos lyties 
darbuotojams, išskyrus h, i ir j punktuose 
numatytus atvejus, susijusius su teises i 
atidet¹j¹ išmok¹ užtikrinimu arba šios teises 
išlaikymu, darbuotojui atsisakant programos.

k) nustatant skirtingus standartus arba 
standartus, taikomus tik vienos lyties 
darbuotojams, išskyrus h ir j punktuose 
numatytus atvejus, susijusius su teises i 
atidet¹j¹ išmok¹ užtikrinimu arba šios teises 
išlaikymu, darbuotojui atsisakant programos.

Justification

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

Pakeitimas 35
9 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Savarankiškai dirbantys asmenys –
peržiūrėjimo sąlyga

Pakeitimas 36
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10 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Savarankiškai dirbantys asmenys –
atidėjimo sąlyga

Pakeitimas 37
11 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymas atgaline data

Pakeitimas 38
12 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lankstus pensijinis amžius

Pakeitimas 39
13 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 40
13 straipsnio 1 pastraipos (c) punktas

(c) įdarbinimo ir darbo sąlygų, įskaitant 
atleidimus iš darbo, taip pat darbo 
užmokesčio, kaip numatyta šioje 
direktyvoje;

(c) įdarbinimo ir darbo sąlygų, įskaitant 
atleidimus iš darbo, taip pat darbo 
užmokesčio, kaip numatyta šioje direktyvoje 
bei Sutarties 141 straipsnyje;

Pakeitimas 41
14 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Pozityvūs veiksmai

Pakeitimas42

14 straipsnis

Valstybės narės gali toliau laikytis arba imtis 
priemonių tokia prasme, kaip vartojama 

Valstybės narės gali toliau laikytis arba imtis 
priemonių tokia prasme, kaip vartojama 
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Sutarties 141 straipsnio 4 dalyje, siekdamos 
užtikrinti visišką moterų ir vyrų lygybę 
darbe.

Sutarties 141 straipsnio 4 dalyje, siekdamos 
užtikrinti visišką moterų ir vyrų lygybę 
darbe, taip pat susijusią su įsidarbinimo, 
profesinio mokymo ir pareigų 
paaukštinimo bei su visais su darbo 
sąlygomis susijusiais klausimais.

Justification

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

Pakeitimas 43
15 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Grįžimas iš motinystės atostogų

Pakeitimas 44
15 straipsnio 1 pastraipa

1. Mažiau palankios sąlygos moteriai dėl 
nėštumo ar motinystės atostogų yra 
diskriminacija šioje direktyvoje apibrėžta 
prasme.

išbraukta

Justification

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

Pakeitimas 45

15 straipsnio 2 dalis

2. Išejusi motinystes atostogu moteris turi 
teisê, pasibaigus motinystes atostogoms,
grižti i savo darbo viet¹ arba lygiavertes 
pareigas s¹lygomis, kurios yra ne mažiau jai 
palankios, ir teisê i geresnes darbo s¹lygas, 
kurios jai butu suteiktos jos nebuvimo metu.

2. Išejusi motinystes atostogu moteris turi 
teisê, pasibaigus motinystes atostogoms, 
arba po nebuvimo darbe, kuris yra 
tiesiogiai susijes arba seka veliau po 
ivaikinimo ar motinystes atostogu, grižti i 
savo darbo viet¹ arba lygiavertes pareigas 
s¹lygomis, kurios yra ne mažiau jai 
palankios, ir teisê i geresnes darbo s¹lygas, 
kurios jai butu suteiktos jos nebuvimo metu.

Or. el
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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.

Pakeitimas 46
16 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Tėvystės ir įvaikinimo atostogos

Pakeitimas 47
III antraštinė dalis, I skyriaus antraštinė dalis

Teisių gynimas Teisių gynimo priemonės ir vykdymas

Pakeitimas 48
17 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Teisių gynimas

Pakeitimas 49

17 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisminės 
ir (arba) administracinės procedūros, skirtos 
įsipareigojimams pagal šią direktyvą 
vykdyti, įskaitant, kai, tų valstybių narių 
nuomone, tai tinka, taikinimo procedūras, 
būtų prieinamos visiems asmenims, kurie 
prieš tai galbūt kreipėsi į kitas 
kompetentingas valdžios institucijas,
manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems 
nebuvo taikomas vienodų sąlygų taikymo 
principas, net pasibaigus tariamiems 
diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisminės 
ir (arba) administracinės procedūros, skirtos 
įsipareigojimams pagal šią direktyvą 
vykdyti, įskaitant, kai, tų valstybių narių 
nuomone, tai tinka, taikinimo 
tarpininkavimo ir arbitražo procedūras, 
būtų prieinamos visiems asmenims,
manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems 
nebuvo taikomas vienodų sąlygų taikymo 
principas, net pasibaigus tariamiems 
diskriminaciniams santykiams.
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Or. el

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.

Pakeitimas 50
18 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Kompensavimas

Pakeitimas 51

18 straipsnis

Valstybes nares itraukia i savo šalies teisinê 
sistem¹ priemones, butinas pagal ju 
nustatyta tvarka užtikrinti realu ir 
veiksminga kompensavima arba nuostoliu 
bei žalos atitaisyma, kuris yra tinkamas ir 
proporcingas patirtai žalai, asmeniui, 
patyrusiam diskriminavima del lyties. Toks 
kompensavimas arba žalos atitaisymas 
negali buti ribojamas iš anksto nustatyta 
didžiausia riba, išskyrus atvejus, kai 
darbdavys gali irodyti, kad vienintele žala, 
kuri¹ patyre prašymo teikejas del 
diskriminavimo pagal šios direktyvos 
nuostatas, yra atsisakymas atsižvelgti i jo 
darbo prašym¹.

Valstybes nares itraukia i savo šalies teisinê 
sistem¹ priemones, butinas užtikrinti 
veiksmingas, proporcingas ir tinkamas 
sankcijas tais atvejais, kai nesilaikoma šioje 
direktyvoje numatytu isipareigojimu. Bet 
koks kompensavimas arba nuostolio bei 
žalos atitaisymas asmeniui, patyrusiam šios 
direktyvos reikalavimu neatitinkanti elgesi, 
yra realus, veiksmingas ir proporcingas 
patirtai žalai, ir a priori negali buti 
ribojamas nustatyta didžiausia riba, 
išskyrus atvejus, kai darbdavys gali irodyti, 
kad vienintele žala, kuri¹ patyre prašymo 
teikejas del diskriminavimo pagal šios 
direktyvos nuostatas, yra atsisakymas 
atsižvelgti i jo darbo prašym¹.

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'.
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Pakeitimas 52
19 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įrodinėjimo pareiga

Pakeitimas 53
20 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymas

Pakeitimas 54
21 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lygybės institucijos

Pakeitimas 55
22 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Socialinis dialogas

Pakeitimas 56

22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybes nares, atsižvelgdamos i savo 
tradicijas ir praktik¹, imasi tinkamu 
priemoniu socialiniu partneriu dialogui 
plesti, kuriuo siekiama skatinti vienod¹ 
požiuri i vyrus ir moteris, taikant tokias 
priemones, kaip praktikos darbo vietoje 
stebesena, kolektyviniai susitarimai, elgesio 
kodeksai, tyrimai arba keitimasis pažangia 
praktika ir patirtimi.

1. Valstybes nares, atsižvelgdamos i savo 
tradicijas ir praktik¹, imasi tinkamu 
priemoniu socialiniu partneriu dialogui 
plesti, kuriuo siekiama skatinti vienod¹ 
požiuri i vyrus ir moteris, taikant tokias 
priemones, kaip praktikos darbo vietoje, 
isidarbinimo, profesinio mokymo ir pareigu 
paaukštinimo stebesena, kolektyviniai 
susitarimai, elgesio kodeksai, tyrimai arba 
keitimasis pažangia praktika ir patirtimi.

Justification

See justification to Amendment 10 (Article 14).
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Pakeitimas 57

22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybes nares, vadovaudamosi savo 
teises aktais, kolektyviniais susitarimais arba
praktika, skatina darbdavius planingai ir 
sistemingai propaguoti vienodo požiurio i 
vyrus ir moteris princip¹ darbo vietoje.

3. Valstybes nares, vadovaudamosi savo 
teises aktais, kolektyviniais susitarimais ar 
praktika, skatina darbdavius planingai ir 
sistemingai propaguoti vienodo požiurio i 
vyrus ir moteris princip¹ darbo salygu, 
isidarbinimo, profesinio mokymo ir pareigu 
paaukštinimo atžvilgiu.

Or. el

Justification

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Pakeitimas 58
23 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dialogas su nevyriausybinėmis 
organizacijomis

Pakeitimas 59
24 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įstatymų atitikimas

Pakeitimas 60

24 straipsnio b punktas

(b) būtų arba galėtų būti paskelbtos 
negaliojančiomis arba būtų pakeistos 
sutarčių, kolektyvinių susitarimų, darbo 
užmokesčio skalių, darbo užmokesčio 
susitarimų, įmonių personalo taisyklių, 
įmonių vidaus taisyklių arba savarankišką 
verslą ir profesijas bei darbuotojų ir 
darbdavių organizacijas reglamentuojančios 
nuostatos, prieštaraujančios vienodo 
požiūrio principui.

(b) būtų arba galėtų būti paskelbtos 
negaliojančiomis arba būtų pakeistos 
individualių arba kolektyvinių, viso darbo 
laiko arba dalinio užimtumo sutarčių, 
kolektyvinių susitarimų, darbo užmokesčio 
skalių, darbo užmokesčio susitarimų, įmonių 
personalo taisyklių, įmonių vidaus taisyklių 
arba savarankišką verslą ir profesijas bei 
darbuotojų ir darbdavių organizacijas 
reglamentuojančios nuostatos, 
prieštaraujančios vienodo požiūrio principui.
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Pakeitimas 61

24 straipsnio c punktas

(c) kad administracinėmis priemonėmis 
nebūtų patvirtintos arba išplėstos sistemos, į 
kurias įtrauktos pirmiau nurodytos 
nuostatos.

(c) kad administracinėmis priemonėmis 
nebūtų patvirtintos arba išplėstos profesinės 
socialinės apsaugos sistemos, į kurias 
įtrauktos pirmiau nurodytos nuostatos.

Pakeitimas 62
25 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Priemonės prieš represijas

Pakeitimas 63
26 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Sankcijos

Pakeitimas 64
27 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo prevencija

Pakeitimas 65

27 straipsnis

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises 
aktais, kolektyviniais susitarimais ar 
praktika, skatina darbdavius ir už profesini 
mokyma atsakingus asmenis imtis 
priemoniu užkirsti keli¹ visoms 
diskriminavimo del lyties formoms, ypaè 
priekabiavimui ir seksualiniam 
priekabiavimui darbo vietoje.

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises 
aktais, kolektyviniais susitarimais ar 
praktika, užtikrina, kad butu imtasi 
priemoniu užkirsti keli¹ visoms 
diskriminavimo del lyties formoms, ypaè 
priekabiavimui ir seksualiniam 
priekabiavimui darbo vietoje, susijusiam su
profesiniu mokymu ir paaukštinimu bei  
isidarbinimu.

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 
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do not occur solely at the workplace but also in connection with access to employment and 
vocational training.

Pakeitimas 66

27 straipsnio 1a dalis (nauja)

Darbdaviai ir už profesinį mokymą 
atsakingi asmenys taip pat raginami, 
atsižvelgiant į jų įsipareigojimus, imtis šio 
straipsnio pirmoje dalyje nurodytų 
priemonių.

Pakeitimas 67
28 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Minimalūs reikalavimai

Pakeitimas 68
28 straipsnis

Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis 
aplinkybėmis nėra pakankamas pagrindas 
sumažinti bendrą darbuotojų apsaugos lygį 
tose srityse, kurioms ji taikoma, 
nepažeidžiant valstybių narių teisės 
atsižvelgti į situacijos pasikeitimą, priimant 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie skiriasi 
nuo tų, kurie galioja pranešimo apie šią 
direktyvą dieną, jei jie atitinka minimalius 
šios direktyvos reikalavimus.

1. Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis 
aplinkybėmis nėra pakankamas pagrindas 
sumažinti bendrą darbuotojų apsaugos lygį 
tose srityse, kurioms ji taikoma, 
nepažeidžiant valstybių narių teisės 
atsižvelgti į situacijos pasikeitimą, priimant 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie skiriasi 
nuo tų, kurie galioja pranešimo apie šią 
direktyvą dieną, jei jie atitinka minimalius 
šios direktyvos reikalavimus.

2. Valstybės narės gali įdiegti arba toliau 
taikyti nuostatas, kurios būtų palankesnės 
vienodo požiūrio principo įgyvendinimui 
nei nustatytos šioje direktyvoje.

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.

Pakeitimas 69
29 straipsnio antraštinė dalis (nauja)
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Lyčių aspekto integravimas

Pakeitimas 70

30 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, jog visomis 
tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, darbo 
vietoje, būtų atkreipiamas visų suinteresuotų 
asmenų dėmesys į pagal šią direktyvą 
taikomas bei jau galiojančias priemones.

Valstybės narės užtikrina, jog visomis 
tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, darbo 
vietoje ir profesinio mokymo vietoje, 
paaukštinant pareigas ir įsidarbinant, būtų 
atkreipiamas visų suinteresuotų asmenų 
dėmesys į pagal šią direktyvą taikomas bei 
jau galiojančias priemones.

Pakeitimas 71
31 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Pranešimai

Pakeitimas 72

31 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatu, valstybes nares kas ketverius 
metus pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 
straipsnio 4 dali priimtu priemoniu tekstus, 
ataskaitas apie šias priemones ir ju 
igyvendinim¹. Komisija, atsižvelgdama i ši¹ 
informacij¹, kas ketverius metus paruošia ir 
paskelbia pranešim¹, kuriame pateikia šiu 
priemoniu palyginam¹ji ivertinim¹, atlikt¹ 
vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties 
galutinio akto pridetos Deklaracijos Nr. 28 
nuostatomis.

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatu, valstybes nares kas dvejus metus
pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 
straipsnio 4 dali priimtu priemoniu tekstus, 
ataskaitas apie šias priemones ir ju 
igyvendinim¹. Komisija, atsižvelgdama i ši¹ 
informacij¹, kas dvejus metus paruošia ir 
paskelbia pranešim¹, kuriame pateikia šiu 
priemoniu palyginam¹ji ivertinim¹, atlikt¹ 
vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties 
galutinio akto pridetos Deklaracijos Nr. 28 
nuostatomis.

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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Pakeitimas 73
32 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Veikimo patikrinimas

Pakeitimas 74
33 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įgyvendinimas

Pakeitimas 75
34 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Senų direktyvų panaikinimas

Pakeitimas 76
35 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įsigaliojimas

Pakeitimas 77
36 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Adresatai



AD\561773LT.doc 27/1 PE 353.330 v03-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Pasiūlymas dėl Europos Parlemento ir Tarybos direktyvos dėl vyrų ir 
moterų lygių galimybių ir lygybės principo taikymo sprendžiant 
įdarbinimo ir profesinės veiklos klausimus

Nuorodos KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD)
Atsakingas komitetas FEMM
Nuomonę teikiantis komitetas

Paskelbimo per plenarinį posėdį data
JURI
15.9.2004

Glaudesnis bendradarbiavimas Nėra
Nuomonės referentas(-ė)

Paskyrimo data
Katalin Lévai
26.10.2004

Svarstymas komitete 2.2.2005 7.3.2005 31.3.2005
Priėmimo data 31.3.2005
Galutinio balsavimo rezultatai Už:

Prieš:
Susilaikė:

22
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Maria Berger, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, 
Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Andrzej 
Jan Szejna, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Evelin 
Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Ingo 
Schmitt, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai (178 
straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Jeggle


	561773lt.doc

