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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel en inhoud van het voorstel

Doel van het Commissievoorstel is de vereenvoudiging, modernisering en verbetering van het 
Gemeenschapsrecht op het gebied van gelijke behandeling van en gelijke kansen voor
mannen en vrouwen door de bepalingen van zeven richtlijnen en de jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie op te nemen in één enkele tekst.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur is van mening dat de tot dusver versnipperde wetgeving inzake gelijke kansen 
voor en gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en 
beroep dient te worden vervangen door één enkele nieuwe, moderne, geïntegreerde en 
transparantere tekst. Om deze reden verwelkomt uw rapporteur het voorstel van de 
Commissie. Dit voorstel is erop gericht de toepassing te waarborgen van de beginselen van 
gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannen en vrouwen wat betreft toegang tot 
werk, beroepsopleiding, bevordering en arbeidsomstandigheden. De beginselen van gelijke 
behandeling en gelijke kansen vormen een belangrijk onderdeel van het Europees sociaal en 
economisch beleid.

Verduidelijking en vereenvoudiging van het Gemeenschapsrecht inzake gendergelijkheid op 
het gebied van werkgelegenheid en beroep zal de rechtszekerheid ten goede komen en de 
wetgeving actualiseren. Ook zal het de doeltreffendheid vergroten van maatregelen van de 
lidstaten die tot doel hebben de efficiënte toepassing van de beginselen van gelijke beloning 
en gelijke behandeling te waarborgen, zodat eenieder die het slachtoffer wordt van 
discriminatie op grond van geslacht zijn/haar rechten kan doen gelden.

Uw rapporteur stemt in met de belangrijkste vernieuwingen die de Commissie voorstelt:

- verwerking van de vaste jurisprudentie van het EHJ, met name met betrekking tot 
gelijke behandeling in sociale-zekerheidsstelsels voor werknemers,

- toepassing van de garanties van Richtlijn 2002/73/EG, met name met betrekking tot 
beroepsregelingen,

- uitbreiding van de bepalingen inzake de bewijslast tot alle terreinen die onder dit 
voorstel vallen.

Herschikking

Het beginsel van gelijke behandeling is uitgegroeid van een op zichzelf staande bepaling 
inzake gelijke beloning in het Verdrag van Rome tot een uitermate belangrijk en verreikend 
acquis op het gebied van gendergelijkheid. Met het Verdrag van Amsterdam is het vermogen 
van de EU om actie te ondernemen op het gebied van gelijke behandeling van en gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen aanzienlijk toegenomen, doordat de Europese wetgever 
specifieke rechtsgrondslagen kreeg en de gelijkheid van mannen en vrouwen als basisbeginsel 
en als een van de doelstellingen en taken van de Gemeenschap werd erkend.
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Deze ontwikkelingen hebben op hun beurt geleid tot het ontstaan van een grote hoeveelheid 
afgeleid recht. De jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie inzake gendergelijkheid 
heeft dan weer bijgedragen tot verdere ontwikkeling en verduidelijking van de beginselen van 
gelijke behandeling van en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Inmiddels is evenwel gebleken dat het afgeleide recht inzake gendergelijkheid op het gebied 
van werk omwille van grotere transparantie en gebruikersvriendelijkheid moet worden 
bijgewerkt en vereenvoudigd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de uitbreiding 
van de EU, de ouderdom van sommige richtlijnen (sommige zijn twintig jaar oud), de 
jurisprudentie van het EHJ en de goedkeuring van andere, vergelijkbare EU-wetgeving 
(richtlijnen overeenkomstig art. 13).

Na raadpleging van de betrokken kringen heeft de Commissie een herschikte richtlijn 
voorgesteld als meest geschikte instrument om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Uw rapporteur is het met de Commissie eens dat een herschikte richtlijn:

- één enkele samenhangende tekst op basis van de bestaande richtlijnen oplevert,

- de vaste jurisprudentie van het EHJ weerspiegelt en aldus bijdraagt tot rechtszekerheid 
en duidelijkheid,

- de toepassing van de horizontale bepalingen van Richtlijn 2002/73/EG weerspiegelt, 
alsmede de omkering van de bewijslast in geval van discriminatie op grond van 
geslacht bij gelijke beloning en sociale-zekerheidsstelsels voor werknemers,

- de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling bespoedigt.

Uw rapporteur hoopt dat het omwerken van de bestaande richtlijnen tot één enkele tekst zal 
helpen waarborgen dat het beginsel van gendergelijkheid op het gebied van werkgelegenheid 
en beroep op uniforme en doeltreffende wijze wordt  toegepast.

Conclusies

Het voorstel is van uitermate grote betekenis voor het terrein van gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het omvat het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk of gelijkwaardig 
werk in het arbeidsrecht en verduidelijkt de regels inzake omkering van de bewijslast in geval 
van discriminatie nog verder. Bovendien vormt het een essentieel raamwerk voor juridische 
garanties voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Het verbod op seksuele intimidatie op de werkplek dient eveneens te worden beschouwd als 
een belangrijk onderdeel van de regelgeving inzake preventie en behandeling van 
verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. Er zijn echter nog meer wettelijke 
maatregelen nodig om gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten van 
de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 
9 februari 1976 betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
ten aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden  en Richtlijn 
86/378/EEG van de Raad van 24 juli 1986 
betreffende de tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in ondernemings- en 
sectoriële regelingen inzake sociale 
zekerheid zijn in belangrijke mate gewijzigd. 
Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 
10 februari 1975 betreffende het nader tot 
elkaar brengen van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers  en 
Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 
15 december 1997 inzake de bewijslast in 
gevallen van discriminatie op grond van het 
geslacht omvatten ook bepalingen met het 
oog op de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Aangezien verdere wijzigingen in 
deze richtlijnen moeten worden aangebracht, 
moeten deze worden herschikt om meer 
duidelijkheid te scheppen en om de 
voornaamste bepalingen op dit gebied 
alsook een aantal ontwikkelingen die 
voortvloeien uit de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese 

(1) Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 
9 februari 1976 betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
ten aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden  en Richtlijn 
86/378/EEG van de Raad van 24 juli 1986 
betreffende de tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in ondernemings- en 
sectoriële regelingen inzake sociale 
zekerheid zijn in belangrijke mate gewijzigd. 
Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 
10 februari 1975 betreffende het nader tot 
elkaar brengen van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers  en 
Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 
15 december 1997 inzake de bewijslast in 
gevallen van discriminatie op grond van het 
geslacht omvatten ook bepalingen met het 
oog op de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Aangezien verdere wijzigingen in 
deze richtlijnen moeten worden aangebracht, 
worden deze herschikt om meer 
duidelijkheid te scheppen en om de 
voornaamste bepalingen op dit gebied 
alsook een aantal ontwikkelingen die 
voortvloeien uit de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Gemeenschappen in één tekst samen te 
voegen.

Gemeenschappen in één tekst samen te 
voegen.

Amendement 2
Overweging 6

(6) Intimidatie die verband houdt met het 
geslacht van een persoon en seksuele 
intimidatie zijn strijdig met het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en moeten daarom in deze richtlijn 
als discriminatie op grond van geslacht 
worden beschouwd. Deze vormen van 
discriminatie doen zich niet alleen op de 
werkplek voor, maar ook in de context van 
de toegang tot het arbeidsproces en 
beroepsopleiding.

(6) Intimidatie en seksuele intimidatie zijn 
strijdig met het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en 
moeten  daarom in deze richtlijn als
discriminatie op grond van geslacht worden 
beschouwd. Deze vormen van discriminatie 
doen zich niet alleen op de werkplek voor, 
maar ook in de context van de toegang tot 
het arbeidsproces en beroepsopleiding.

Motivering

Intimidatie houdt geen verband met het geslacht van een persoon.

Amendement 3
Overweging 7

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding van 
elke vorm van seksuele discriminatie op 
grond van geslacht en in het bijzonder om 
preventieve maatregelen te nemen tegen 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving en praktijk.

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding van 
elke vorm van seksuele discriminatie op 
grond van geslacht en in het bijzonder om 
preventieve maatregelen te nemen tegen 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek en in de context van toegang tot 
werk en beroepsopleiding, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijk.

Motivering

Intimidatie en seksuele intimidatie vinden niet alleen plaats op de werkplek maar ook in de 
context van toegang tot werk en beroepsopleiding.

Amendement 4
Overweging 8
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(8) Het in artikel 141 van het Verdrag 
vastgelegde beginsel van gelijke beloning 
voor gelijk of gelijkwaardig werk vormt een 
belangrijk aspect van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Daarom moet de toepassing ervan 
nader worden geregeld.

(8) Het in artikel 141 van het Verdrag 
uitdrukkelijk vastgelegde en door de vaste 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
verder ontwikkelde beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk 
vormt een belangrijk aspect van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en een wezenlijk en onontbeerlijk 
onderdeel van het acquis communautaire 
inzake discriminatie op grond van geslacht. 
Daarom moet de toepassing ervan nader 
worden geregeld.

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de formulering in overweging 16 van Richtlijn 
2002/73/EG.

Amendement 5
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Om vast te stellen of werknemers 
hetzelfde of gelijkwaardig werk verrichten  
moet overeenkomstig de vaste 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
worden nagegaan of deze werknemers zich 
gezien een aantal factoren, zoals de aard 
van het werk, opleiding en 
arbeidsomstandigheden, in een 
vergelijkbare situatie bevinden.

Motivering

Zie amendement op overweging 8.

Amendement 6
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) In het geval van door kapitalisatie 
gefinancierde pensioenregelingen met 
vaststaande uitkeringsniveaus kunnen 
bepaalde elementen, zoals conversie in een 
kapitaalsom van een deel van een periodiek 
pensioen, overdracht van pensioenrechten, 
een aan een persoon ten laste uit te keren 
pensioen in ruil voor opgave van een deel 
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van het pensioen, of een verminderd 
pensioen in ruil voor vervroegde uittreding, 
tot een ongelijke situatie leiden wanneer de 
verschillen in de bedragen voortvloeien uit 
het gebruik van naar geslacht verschillende 
actuariële gegevens op het moment dat het 
pensioen wordt uitgekeerd.

Motivering

Verdere verduidelijking van overweging 13 en artikel 8, lid 1 h) met een aantal voorbeelden 
die nuttig zouden kunnen zijn voor de toepassing van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 7
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) Het Hof van Justitie heeft 
consequent gehandhaafd dat het Barber-
Protocol1 niet van invloed is op het recht 
om deel te nemen aan een 
bedrijfspensioenregeling en dat de 
tijdsbeperking van het effect van het arrest 
van het Hof van Justitie in de zaak C-
262/88 Barber tegen Guardian Royal 
Exchange Assurance Group niet van 
toepassing is op het recht om deel te nemen 
aan een bedrijfspensioenregeling; het Hof 
heeft ook bepaald dat de nationale regels 
inzake termijnen voor rechtsvordering 
overeenkomst nationale wetgeving van 
kracht zijn voor werknemers die gebruik 
maken van hun recht om deel te nemen aan 
een bedrijfspensioenregeling laten gelden, 
mits deze niet ongunstiger zijn voor dit type 
rechtsvordering dan voor vergelijkbare 
rechtsvorderingen met betrekking tot het 
nationale recht, en zij de uitoefening van 
het Gemeenschapsrecht niet praktisch 
onmogelijk maken; het Hof heeft er verder 
op gewezen dat het feit dat een werknemer 
met terugwerkende kracht kan besluiten 
deel te nemen aan een 
bedrijfspensioenregeling deze werknemer 
niet toestaat zich te onttrekken aan betaling 
van de bijdragen voor de desbetreffende 
lidmaatschapsperiode.
1) Protocol nr. 17  ad artikel 141 van het 
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Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap (1992).

Motivering

Verdere verduidelijking van overweging 14 en verwijzing naar de Barber-jurisprudentie.

Amendement 8
Overweging 15 bis (nieuw)

(15 bis) Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de vrijheid van vereniging, met 
inbegrip van het recht om met anderen 
vakverenigingen op te richten en zich bij 
vakverenigingen aan te sluiten voor de 
bescherming van zijn belangen. 
Maatregelen in de zin van artikel 141, lid 4, 
van het Verdrag, kunnen bestaan uit het 
lidmaatschap van of de voortzetting van de 
activiteiten van organisaties of 
vakverenigingen die als belangrijkste 
doelstelling hebben de bevordering in de 
praktijk van het beginsel van gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen.

Motivering

Opneming van overweging 7 uit Richtlijn 2002/73/EG in de tekst van onderhavig voorstel lijkt 
op zijn plaats.

Amendement 9
Overweging 15 ter (nieuw)

(15 ter) Het discriminatieverbod mag geen 
afbreuk doen aan de handhaving of 
vaststelling van maatregelen die zijn 
bedoeld om de nadelen die een groep 
personen van een bepaald geslacht 
ondervindt, te voorkomen of te 
compenseren. Deze maatregelen kunnen 
organisaties van personen van een bepaald 
geslacht toestaan, mits deze als 
hoofddoelstelling hebben aan de bijzondere 
behoeften van deze personen tegemoet te 
komen en de gelijkheid van vrouwen en 
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mannen te bevorderen.

Motivering

Opneming van overweging 15 uit Richtlijn 2002/73/EG in de tekst van onderhavig voorstel 
lijkt op zijn plaats.

Amendement 10
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) In de resolutie van de Raad en van 
de ministers van sociale zaken en 
werkgelegenheid, in het kader van de Raad 
bijeen, van 29 juni 2000, betreffende de 
evenwichtige deelneming van mannen en 
vrouwen aan het beroeps- en gezinsleven1

werden de lidstaten ertoe aangespoord na te 
gaan in hoeverre in de respectieve 
rechtsorden aan de mannelijke werknemer 
een individueel en niet-overdraagbaar recht 
op ouderschapsverlof kan worden 
toegekend, waarbij zijn rechten met 
betrekking tot arbeid onaangetast blijven. 
In deze context zij erop gewezen dat het aan 
de lidstaten wordt overgelaten om te 
bepalen of zij een dergelijk recht willen 
toekennen en tevens de voorwaarden 
hiervoor te bepalen, met uitzondering van 
ontslag en terugkeer naar de werkplek, die 
buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen.
1) PB C 218 van 31.7.2000, blz. 5. 

Motivering

Zie artikel 16 van het voorstel.

Amendement 11
Overweging 19 ter (nieuw)

(19 ter) Vergelijkbare voorwaarden gelden 
voor de toekenning door lidstaten aan 
vrouwen en mannen van een individueel en 
niet-overdraagbaar recht op adoptieverlof, 
waarbij de rechten met betrekking tot 
arbeid onaangetast blijven. In deze context 
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zij erop gewezen dat het aan de lidstaten 
wordt overgelaten te bepalen of zij een 
dergelijk recht willen toekennen en tevens 
de voorwaarden hiervoor te bepalen, met 
uitzondering van ontslag en terugkeer naar 
de werkplek, die buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Motivering

Zie artikel 16 van het voorstel.

Amendement 12
Overweging 22

(22) Voor een effectieve handhaving van het 
beginsel van gelijke behandeling is het van 
groot belang dat regels voor de bewijslast 
worden vastgesteld. Zoals het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld, moet worden 
bepaald dat de bewijslast bij de verweerder 
wordt gelegd indien er een kennelijke 
discriminatie bestaat, behalve in procedures 
waarin de rechter of de bevoegde instantie 
de feiten moet onderzoeken. Wel moet 
worden verduidelijkt dat de beoordeling van 
de feiten die directe of indirecte 
discriminatie kunnen doen vermoeden, blijft 
toekomen aan de nationale bevoegde 
instantie, overeenkomstig de nationale 
wetgeving of praktijk. Voorts behouden de 
lidstaten het recht om in alle fasen van de 
procedures een voor de eiser gunstiger 
bewijsregeling in te voeren.

(22) Voor een effectieve handhaving van het 
beginsel van gelijke behandeling is het van 
groot belang dat regels voor de bewijslast 
worden vastgesteld. Zoals het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld, moet worden 
bepaald dat de bewijslast bij de verweerder 
wordt gelegd indien er een kennelijke 
discriminatie bestaat, behalve in procedures 
waarin de rechter of de bevoegde nationale 
instantie de feiten moet onderzoeken. Wel 
moet worden verduidelijkt dat de 
beoordeling van de feiten die directe of 
indirecte discriminatie kunnen doen 
vermoeden, blijft toekomen aan de nationale 
bevoegde instantie, overeenkomstig de 
nationale wetgeving of praktijk. Voorts 
behouden de lidstaten het recht om in alle 
fasen van de procedures een voor de eiser 
gunstiger bewijsregeling in te voeren.

Amendement 13
Overweging 24

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 
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deze bescherming. deze bescherming. Een werknemer die een 
uit hoofde van deze richtlijn beschermd 
persoon verdedigt, of voor deze persoon 
getuigt, dient recht te hebben op dezelfde 
bescherming.

Motivering

Het recht op bescherming van een werknemer die een persoon verdedigt of voor deze persoon 
getuigt wordt reeds in Richtlijn 2002/73/EG genoemd (overweging 17). Het moet duidelijk 
zijn dat een werknemer ook onder deze richtlijn dergelijke bescherming geniet.

Amendement 14
Overweging 25

(25) Het Hof van Justitie heeft duidelijk 
bepaald dat, om effectief te zijn, het beginsel 
van gelijke behandeling impliceert dat de 
vergoeding die voor een inbreuk wordt 
toegekend in verhouding moet staan tot de 
geleden schade. Daarom mag niet worden 
toegestaan dat vooraf een maximumbedrag 
voor compensatie wordt vastgesteld.

(25) Het Hof van Justitie heeft duidelijk 
bepaald dat, om effectief te zijn, het beginsel 
van gelijke behandeling impliceert dat de 
vergoeding die voor een inbreuk hierop 
wordt toegekend in verhouding moet staan 
tot de geleden schade. Daarom mag niet 
worden toegestaan dat vooraf een 
maximumbedrag voor compensatie wordt 
vastgesteld, behalve in gevallen waarin de 
werkgever kan aantonen dat de enige 
schade die een sollicitant heeft geleden als 
gevolg van discriminatie in de zin van deze 
richtlijn is dat zijn/haar sollicitatie niet in 
aanmerking is genomen.

Motivering

Consistentie met artikel 18 van het voorstel.

Amendement 15
Artikel 1, Titel (nieuw)

Doelstelling

Amendement 16
Artikel 1, alinea 2, letter a)

a) de toegang tot het arbeidsproces, met 
inbegrip van promotiekansen, en tot 
beroepsopleiding;

a) arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden, met inbegrip van
beloning;
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Motivering

De volgorde waarin de thema's worden opgesomd moet worden gewijzigd in 
overeenstemming met de volgorde van de hoofdstukken van Titel II. Deze wijziging is 
noodzakelijk om de volgorde van de hoofdstukken van Titel II te behouden.

Amendement 17
Artikel 1, alinea 2, letter b)

b) arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden, met inbegrip van 
beloning;

b) ondernemings- en sectoriële regelingen 
inzake sociale zekerheid;

Motivering
De volgorde waarin de thema's worden opgesomd moet worden gewijzigd in 
overeenstemming met de volgorde van de hoofdstukken van Titel II. Deze wijziging is 
noodzakelijk om de volgorde van de hoofdstukken van Titel II te behouden.

Amendement 18
Artikel 1, letter c)

c) ondernemings- en sectoriële regelingen 
inzake sociale zekerheid.

c) de toegang tot het arbeidsproces, met 
inbegrip van promotiekansen, en tot 
beroepsopleiding.

Motivering

De volgorde waarin de thema's worden opgesomd moet worden gewijzigd in 
overeenstemming met de volgorde van de hoofdstukken van Titel II. Deze wijziging is 
noodzakelijk om de volgorde van de hoofdstukken van Titel II te behouden.

Amendement 19
Artikel 2, Titel (nieuw)

Definities

Amendement 20
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) "intimidatie": wanneer er sprake is van 
ongewenst gedrag dat verband houdt met 
het geslacht van een persoon en tot doel of 
gevolg heeft dat de waardigheid van de 
persoon wordt aangetast en een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd;

c) "intimidatie": wanneer er sprake is van 
ongewenst gedrag dat tot doel of gevolg 
heeft dat de waardigheid van de persoon 
wordt aangetast en een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd;
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Motivering

Zie motivering bij amendement 1 (overweging 6).

Amendement 21
Artikel 2, lid 1, letter d)

d) "seksuele intimidatie": wanneer zich 
enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele 
connotatie voordoet met als doel of gevolg 
dat de waardigheid van een persoon wordt 
aangetast, in het bijzonder wanneer een 
bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd;

d) "seksuele intimidatie": wanneer zich 
enige vorm van ongewenst verbaal, fysiek of 
andersoortig gedrag met een seksuele 
connotatie voordoet met als doel of gevolg 
dat de waardigheid van een persoon wordt 
aangetast, in het bijzonder wanneer een 
bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd;

Or. el

Motivering

Er is geen verschil tussen fysiek en non-verbaal gedrag.

Amendement 22
Artikel 2, lid 1, letter e)

e) "beloning": het gewone basis- of 
minimumloon of -salaris en alle overige 
voordelen in geld of in natura die de 
werkgever direct of indirect aan de 
werknemer betaalt uit hoofde van zijn 
dienstbetrekking;

e) "beloning": het gewone loon of salaris en 
alle overige voordelen in geld of in natura 
die de werkgever direct of indirect aan de 
werknemer betaalt uit hoofde van zijn 
dienstbetrekking;

Motivering

Het betreft elk salaris, niet alleen het basis- of minimumsalaris.

Amendement 23
Artikel 2, lid 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap of 
bevallingsverlof vormt een discriminatie in 
de zin van Richtlijn 92/85/EEG.

Motivering

Krachtens de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dient het ongunstiger behandelen 



AD\561773NL.doc 15/28 PE 353.330v03-00

NL

van een vrouw in samenhang met zwangerschap of bevallingsverlof eveneens als 
discriminatie te worden beschouwd. Dit is reeds erkend in Richtlijn 2002/73/EG. Omwille van 
grotere duidelijkheid en consistentie dient deze bepaling in artikel 2 in plaats van artikel 15 
van het voorstel te worden opgenomen.

Amendement 24
Artikel 3, Titel(nieuw)

Toepassingsgebied

Amendement 25
Artikel 3, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
zelfstandigen, van werknemers wier arbeid 
is onderbroken door ziekte, moederschap, 
ongeval of onvrijwillige werkloosheid, en 
van werkzoekenden, op gepensioneerde of 
invalide werknemers, alsmede op 
hun rechtverkrijgenden, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk.

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
zelfstandigen, van werknemers wier arbeid 
is onderbroken door ziekte, moederschap, 
vaderschapsverlof, ouderschapsverlof,
ongeval of onvrijwillige werkloosheid, en 
van werkzoekenden, op gepensioneerde of 
invalide werknemers, alsmede op 
hun rechtverkrijgenden, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk.

Motivering

De richtlijn moet bescherming bieden aan zowel mannen als vrouwen in hun rol als werkende 
ouder.

Amendement 26
Artikel 4, Titel(nieuw)

Discriminatieverbod

Amendement 27
Artikel 4, alinea 1

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 
discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning die aan één bron is toe te 
schrijven, worden afgeschaft.

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 
discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning worden afgeschaft.

In het bijzonder, wanneer voor de 
vaststelling van de beloning gebruik wordt
gemaakt van een systeem van 
werkclassificatie, moet dit systeem berusten 

In het bijzonder, wanneer voor de 
vaststelling van de beloning gebruik wordt 
gemaakt van een systeem van 
werkclassificatie, moet dit systeem berusten 
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op criteria die voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers eender zijn, en 
zodanig te zijn opgezet dat elke 
discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten.

op criteria die voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers eender zijn, en 
zodanig te zijn opgezet dat elke 
discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten.

Amendement 28
Artikel 5, Titel(nieuw)

Discriminatieverbod

Amendement 29
Artikel 6, Titel(nieuw)

Materieel toepassingsgebied

Amendement 31
Artikel 7, Titel(nieuw)

Uitzonderingen

Amendement 32
Artikel 8, Titel(nieuw)

Voorbeelden van discriminatie op grond 
van geslacht

Amendement 32
Artikel 8, lid 1, letter d)

d) behoudens voor zover bepaald onder h), i)
en j), uiteenlopende regels vast te stellen met 
betrekking tot de terugbetaling van de 
premies of bijdragen wanneer de 
aangeslotene uit de regeling treedt zonder te 
voldoen aan de voorwaarden die hem een 
uitgesteld recht op de prestaties op lange 
termijn waarborgen;

d) behoudens voor zover bepaald onder h) 
en j), uiteenlopende regels vast te stellen met 
betrekking tot de terugbetaling van de 
premies of bijdragen wanneer de 
aangeslotene uit de regeling treedt zonder te 
voldoen aan de voorwaarden die hem een 
uitgesteld recht op de prestaties op lange 
termijn waarborgen;

Motivering

Punt i) wordt vermeld als uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling. Dit is een fout 
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die voortvloeit uit het feit dat in de richtlijn 96/97/EG het punt i) was samengesteld uit twee 
delen:
1) het huidige punt i) "uiteenlopende niveaus vast te stellen voor de premies of bijdragen van 
werknemers;"
2) het huidige punt j) " uiteenlopende niveaus vast te stellen voor de premies of bijdragen van 
werkgevers behalve (…).

In het huidige voorstel heeft de Commissie de twee punten gescheiden.

Amendement 33
Artikel 8, lid 1, letter g)

g) het behoud of de verwerving van rechten 
te onderbreken gedurende de wettelijke of 
krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten voorgeschreven en 
door de werkgever uitbetaalde perioden van 
moederschapsverlof of van verlof om 
gezinsredenen;

g) het behoud of de verwerving van rechten 
te onderbreken gedurende de wettelijke of 
krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten voorgeschreven en 
door de werkgever uitbetaalde perioden van 
moederschapsverlof of verlof na een 
adoptie, van ouderschapsverlof of van 
verlof om gezinsredenen;

Motivering

Het is goed om in plaats van vaderschapsverlof gebruik te maken van het begrip 
ouderschapsverlof zoals bedoeld in richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 
betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake 
ouderschapsverlof. Vaderschapsverlof is beperkter dan ouderschapsverlof en bestaat als 
zodanig ook niet in alle lidstaten.

Amendement 34
Artikel 8, lid 1, letter k)

k) verschillende normen of uitsluitend voor 
de werknemers van een bepaald geslacht 
geldende normen vast te stellen, behoudens 
voor zover bepaald onder h), i) en j), met 
betrekking tot de garantie of het behoud van 
het recht op uitgestelde prestaties wanneer 
de aangeslotene de regeling verlaat.

k) verschillende normen of uitsluitend voor 
de werknemers van een bepaald geslacht 
geldende normen vast te stellen, behoudens 
voor zover bepaald onder h) en j), met 
betrekking tot de garantie of het behoud van 
het recht op uitgestelde prestaties wanneer 
de aangeslotene de regeling verlaat.

Motivering

Zie motivering bij amendement 8 (artikel 8, lid 1, letter d)).

Amendement 35
Artikel 9, Titel (nieuw)

Zelfstandigen, herzieningsclausule
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Amendement 36
Artikel 10, Titel (nieuw)

Zelfstandigen, opschortingsclausule

Amendement 37
Artikel 11, Titel (nieuw)

Terugwerkende kracht

Amendement 38
Artikel 12, Titel (nieuw)

Flexibele pensioenleeftijd

Amendement 39
Artikel 13, Titel (nieuw)

Discriminatieverbod

Amendement 40
Artikel 13, lid 1, letter c)

c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, 
met inbegrip van ontslagvoorwaarden en 
beloning, zoals bepaald in deze richtlijn; 

c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, 
met inbegrip van ontslagvoorwaarden en 
beloning, zoals bepaald in deze richtlijn en 
in artikel 141 van het Verdrag;

Amendement 41
Artikel 14, Titel (nieuw)

Positieve discriminatie

Amendement 42
Artikel 14

De lidstaten kunnen, om volledige gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het werk in de 
praktijk te waarborgen, maatregelen in de 
zin van artikel 141, lid 4, van het Verdrag 
aannemen of handhaven.

De lidstaten kunnen, om volledige gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het werk in de 
praktijk te waarborgen, met name op het 
gebied van de toegang tot de arbeidsmarkt, 
de beroepsopleiding en de promotiekansen 
alsmede de arbeidsomstandigheden, 
maatregelen in de zin van artikel 141, lid 4, 
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van het Verdrag aannemen of handhaven.

Motivering

Het is uiterst belangrijk de gevallen waarin het beginsel van gelijke behandeling moet worden 
toegepast, precies te omschrijven.

Amendement 43
Artikel 15, Titel (nieuw)

Terugkeer na moederschapsverlof

Amendement 44
Artikel 15, lid 1

1. Het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap of 
bevallingsverlof vormt een discriminatie in 
de zin van deze richtlijn.

schrappen

Motivering

Zie amendement op artikel 2, lid 2, letter b) bis.

Amendement 45
Artikel 15, lid 2

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof het 
recht om onder voor haar niet minder 
gunstige voorwaarden en omstandigheden 
naar haar baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
waarop zij tijdens haar afwezigheid 
aanspraak had kunnen maken.

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof of 
na een afwezigheid die rechtstreeks 
verband houdt met of voortvloeit uit adoptie 
of een ouderschapsverlof, het recht om 
onder voor haar niet minder gunstige 
voorwaarden en omstandigheden naar haar 
baan of naar een gelijkwaardige functie 
terug te keren en te profiteren van elke 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
waarop zij tijdens haar afwezigheid 
aanspraak had kunnen maken.

Motivering

Het is noodzakelijk volledige werking te verlenen aan de rechten inzake moeder- en 
vaderschap door te zorgen voor doeltreffende bescherming tegen discriminatie ten aanzien 
van ouders die gebruik maken van de rechten die hen krachtens het nationaal recht zijn 
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toegekend. Vrouwen en mannen moeten dezelfde bescherming genieten in verband met de 
terugkeer naar hun eigen job na een verlof in verband met kleine kinderen. Dit amendement 
herneemt een amendement van het Europees Parlement op artikel 2, punt 7 van richtlijn 
2002/73/EG tot wijziging van richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en 
ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.

Amendement 46
Artikel 16, Titel (nieuw)

Vaderschaps- en adoptieverlof

Amendement 47
Hoofdstuk I, Titel

Verdediging van rechten Verhaal en handhaving

Amendement 48
Artikel 17, Titel (nieuw)

Verdediging van rechten

Amendement 49
Artikel 17, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die zich door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
acht, na eventueel beroep op andere 
bevoegde instanties te hebben gedaan,
toegang krijgt tot gerechtelijke en/of 
administratieve procedures en, wanneer zij 
dat passend achten, ook tot 
bemiddelingsprocedures, voor de naleving 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen, zelfs na beëindiging van de 
betrekking waarin deze persoon zou zijn 
gediscrimineerd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die zich door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
acht, toegang krijgt tot gerechtelijke en/of 
administratieve procedures en, wanneer zij 
dat passend achten, ook tot bemiddelings- en 
arbitrageprocedures, voor de naleving van 
de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen, zelfs na beëindiging van de 
betrekking waarin deze persoon zou zijn 
gediscrimineerd.

Motivering

In een groot aantal lidstaten bestaan meerdere administratieve procedures waar burgers met 
betrekking tot geschillen op het vlak van gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep 
gebruik van kunnen maken.
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Amendement 50
Artikel 18, titel (nieuw)

Compensatie of reparatie

Amendement 51
Artikel 18

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 
reële en effectieve compensatie of reparatie, 
naargelang zij bepalen, van de schade 
geleden door een persoon als gevolg van 
discriminatie op grond van geslacht, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig aan 
de geleden schade. Deze compensatie of 
reparatie mag niet worden beperkt tot een 
vooraf vastgesteld maximumbedrag, 
behalve in gevallen waarin de werkgever 
kan aantonen dat de enige schade die door 
een sollicitant als gevolg van discriminatie 
in de zin van deze richtlijn is geleden, 
bestaat in de weigering om zijn sollicitatie in 
aanmerking te nemen.

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties op het niet nakomen van de in deze 
richtlijn vermelde verplichtingen. De 
compensatie of reparatie van de schade 
geleden door een persoon als gevolg van 
ongelijke behandeling in strijd met deze 
richtlijn, moet reëel en doeltreffend zijn en 
evenredig aan de geleden schade en mag 
niet worden beperkt door vooraf een 
maximumbedrag vast te stellen, behalve in 
gevallen waarin de werkgever kan aantonen 
dat de enige schade die door een sollicitant 
als gevolg van discriminatie in de zin van 
deze richtlijn is geleden, bestaat in de 
weigering om zijn sollicitatie in aanmerking 
te nemen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om het artikel in overeenstemming te brengen met de 
overweging onder punt 3. DE MAATREGELEN IN HET VOORSTEL VOOR EEN 
RICHTLIJN onder het kopje "de voornaamste vernieuwingen in dit voorstel zijn:" - "–
uitbreiding van de jurisprudentie over sancties tot alle gebieden waarop dit voorstel van 
toepassing is, overeenkomstig de bij Richtlijn 2002/73/EG aangebrachte wijzigingen (zie de 
artikelen 18 en 26 van dit voorstel), alsook met de overweging onder titel IV: 
TENUITVOERLEGGING - "De lidstaten moeten voor inbreuken op de bij deze richtlijn 
toegekende rechten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vaststellen zodat deze 
richtlijn in de praktijk effect sorteert. De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van 
de maatregelen die zij op dit gebied vaststellen".

Amendement 52
Artikel 19, Titel (nieuw)

Bewijslast

Amendement 53
Artikel 20, Titel (nieuw)
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Werkingssfeer

Amendement 54
Artikel 21, Titel (nieuw)

Organen voor de bevordering van gelijke 
behandeling

Amendement 55
Artikel 22, Titel (nieuw)

Sociale dialoog

Amendement 56
Artikel 22, lid 1

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en 
praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer door 
toe te zien op de praktijk op het werk, door
collectieve overeenkomsten, gedragscodes 
en door onderzoek en uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken.

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en 
praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer door 
toe te zien op de praktijk op het werk, bij 
beroepsopleiding, de toegang tot het 
arbeidsproces en promotiekansen, en het 
uitoefenen van toezicht op collectieve 
overeenkomsten, gedragscodes en door 
onderzoek en uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken.

Motivering

Zie motivering bij amendement 10 (artikel 14).

Amendement 57
Artikel 22, lid 3

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de werkplek
planmatig en systematisch te bevorderen.

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij 
beroepsopleiding, de toegang tot het 
arbeidsproces en promotiekansen, alsook 
de arbeidsomstandigheden planmatig en 
systematisch te bevorderen.
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Motivering

Zie motivering bij amendement 10 (artikel 14).

Amendement 58
Artikel 23, Titel (nieuw)

Dialoog met niet-gouvernementele 
organisaties

Amendement 59
Artikel 24, Titel (nieuw)

Naleving

Amendement 60
Artikel 24, letter b)

b) met het beginsel van gelijke behandeling 
in strijd zijnde bepalingen in contracten, 
collectieve overeenkomsten, loonschalen,
loonovereenkomsten, personeelsreglementen 
van ondernemingen, interne reglementen 
van ondernemingen, regels voor vrije 
beroepen en werkgevers- en 
werknemersorganisaties individuele 
arbeidscontracten en andere regelingen 
nietig worden of kunnen worden verklaard 
of worden gewijzigd;

b) met het beginsel van gelijke behandeling 
in strijd zijnde bepalingen in individuele of 
collectieve fulltime of parttimecontracten, 
collectieve overeenkomsten, loonschalen, 
loonovereenkomsten, personeelsreglementen 
van ondernemingen, interne reglementen 
van ondernemingen, regels voor vrije 
beroepen en werkgevers- en 
werknemersorganisaties individuele 
arbeidscontracten en andere regelingen 
nietig worden verklaard of worden 
gewijzigd;

Amendement 61
Artikel 24, letter c)

c) regelingen die dergelijke bepalingen 
bevatten, niet door bestuursrechtelijke 
maatregelen kunnen worden goedgekeurd of 
algemeen verbindend verklaard. 

c) socialezekerheidsregelingen voor 
werknemers die dergelijke bepalingen 
bevatten, niet door bestuursrechtelijke 
maatregelen kunnen worden goedgekeurd of 
algemeen verbindend verklaard. 

Amendement 62
Artikel 25, Titel (nieuw)

Victimisatie
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Amendement 63
Artikel 26, Titel (nieuw)

Sancties

Amendement 64
Artikel 27, Titel (nieuw)

Voorkoming van discriminatie

Amendement 65
Artikel 27

De lidstaten moedigen, in overeenstemming 
met de nationale wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en praktijken, de 
werkgevers en de verantwoordelijken voor 
de toegang tot beroepsopleiding ertoe aan,
maatregelen te nemen om elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, en in 
het bijzonder intimidatie en seksuele 
intimidatie op de werkplek, te voorkomen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, maatregelen worden genomen
om elke vorm van discriminatie op grond 
van geslacht, en in het bijzonder intimidatie 
en seksuele intimidatie op de werkplek, bij 
de toegang tot het arbeidsproces en de 
beroepsopleiding en promotiekansen en ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden, te 
voorkomen.

Motivering

De lidstaten moeten niet alleen stimuleren dat maatregelen worden genomen om elke vorm 
van intimidatie en met name seksuele intimidatie te voorkomen, maar hiervoor ook echt 
zorgen. Het zijn verschijnselen die niet alleen op de werkplek voorkomen, maar ook bij de 
toegang tot het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Amendement 66
Artikel 27, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. De werkgevers en de 
verantwoordelijken voor de toegang tot 
beroepsopleiding dienen eveneens te 
worden aangemoedigd om, in het kader van 
de verplichtingen die op hen rusten, de in 
lid 1 genoemde maatregelen te nemen.

Amendement 67
Artikel 28, Titel (nieuw)
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Minimumeisen

Amendement 68
Artikel 28

De uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn rechtvaardigt geenszins een 
vermindering van het beschermingsniveau 
van de werknemers op het door deze 
richtlijn bestreken gebied, onverminderd het 
recht van de lidstaten om, gezien de evolutie 
van de situatie, wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in te voeren 
die afwijken van die welke op het tijdstip 
van kennisgeving van deze richtlijn bestaan, 
voor zover aan de bepalingen van deze 
richtlijn wordt voldaan.

1. De uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn rechtvaardigt geenszins een 
vermindering van het beschermingsniveau 
van de werknemers op het door deze 
richtlijn bestreken gebied, onverminderd het 
recht van de lidstaten om, gezien de evolutie 
van de situatie, wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in te voeren 
die afwijken van die welke op het tijdstip 
van kennisgeving van deze richtlijn bestaan, 
voor zover aan de bepalingen van deze 
richtlijn wordt voldaan.

2. De lidstaten mogen bepalingen 
vaststellen of handhaven die voor de 
bescherming van het beginsel van gelijke 
behandeling gunstiger zijn dan die van deze 
richtlijn.

Motivering

De bepaling vormt een integraal bestanddeel van vergevorderde wetgeving en biedt de 
lidstaten de mogelijkheid een hoger beschermingsniveau op het gebied van gelijke 
behandeling te waarborgen.

Amendement 69
Artikel 29, Titel (nieuw)

Gender mainstreaming

Amendement 70
Artikel 30

De lidstaten dragen er zorg voor dat de ter 
uitvoering van deze richtlijn getroffen 
maatregelen, alsmede de ter zake reeds 
geldende bepalingen, met alle geschikte 
middelen ter kennis van alle betrokkenen 
worden gebracht, bijvoorbeeld op de 
werkplek.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de ter 
uitvoering van deze richtlijn getroffen 
maatregelen, alsmede de ter zake reeds 
geldende bepalingen, met alle geschikte 
middelen ter kennis van alle betrokkenen 
worden gebracht, bijvoorbeeld op de 
werkplek, bij de beroepsopleiding, de 
promotiekansen en de toegang tot het 
arbeidsproces.
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Amendement 71
Artikel 31, Titel (nieuw)

Verslagen 

Amendement 72
Artikel 31, lid 2

2. Onverminderd lid 1 delen de lidstaten de 
Commissie om de vier jaar de tekst mede 
van de krachtens artikel 141, lid 4, van het 
Verdrag genomen maatregelen, tezamen met 
verslagen over die maatregelen en de 
toepassing daarvan. Aan de hand van deze 
informatie publiceert de Commissie om de 
vier jaar een verslag met een vergelijkende 
beoordeling van die maatregelen in het licht 
van Verklaring nr. 28 gehecht aan de 
slotakte van het Verdrag van Amsterdam.

2. Onverminderd lid 1 delen de lidstaten de 
Commissie om de twee jaar de tekst mede 
van de krachtens artikel 141, lid 4, van het 
Verdrag genomen maatregelen, tezamen met 
verslagen over die maatregelen en de 
toepassing daarvan. Aan de hand van deze 
informatie publiceert de Commissie om de 
twee jaar een verslag met een vergelijkende 
beoordeling van die maatregelen in het licht 
van Verklaring nr. 28 gehecht aan de 
slotakte van het Verdrag van Amsterdam.

Motivering

De maatregelen die de lidstaten hebben genomen voor de uitvoering van deze richtlijn moeten 
worden opgenoemd in de nationale actieplannen voor de werkgelegenheid die jaarlijks aan 
de Europese Commissie worden voorgelegd. Zodoende wordt het mogelijk alle nationale 
maatregelen inzake werkgelegenheid , met inbegrip van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, in één enkele tekst samen te brengen.

Amendement 73
Artikel 32, Titel (nieuw)

Evaluatie

Amendement 74
Artikel 33, Titel (nieuw)

Tenuitvoerlegging

Amendement 75
Artikel 34, Titel (nieuw)

Intrekking

Amendement 76
Artikel 35, Titel (nieuw)
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Inwerkingtreding

Amendement 77
Artikel 36, Titel (nieuw)

Geadresseerden
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