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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Cel i istota projektu

Celem projektu Komisji jest uproszczenie, unowocześnienie i udoskonalenie ustawodawstwa 
wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania i równych szans mężczyzn i kobiet w 
drodze uwzględnienia w jednym tekście przepisów siedmiu dyrektyw i orzecznictwa ETS.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że do tej pory rozdrobnione ustawodawstwo dotyczące równych szans 
i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych powinno 
zostać zastąpione nowym, nowoczesnym, jednym, zintegrowanym i bardziej przejrzystym 
dokumentem. Z tego powodu sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji. 
Projekt ten dąży do zagwarantowania wdrożenia zasad równych szans i równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz 
warunków pracy. Zasady równego traktowania i równych szans mężczyzn i kobiet stanowią 
ważną część europejskiej polityki społecznej i gospodarczej.

Uczynienie bardziej klarownym i uproszczenie ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i spraw zawodowych pomoże 
zwiększyć pewność prawną i jasność oraz zaktualizuje ustawodawstwo. Zwiększy również 
skuteczność środków podjętych przez Państwa Członkowskie w celu zagwarantowania 
skutecznego zastosowania zasad równego wynagrodzenia i równego traktowania, tak aby 
każda osoba poszkodowana wskutek dyskryminacji ze względu na płeć mogła dochodzić 
swoich praw. 

Sprawozdawca popiera najważniejsze innowacje proponowane przez Komisję:

- uwzględnienie dotychczasowego orzecznictwa ETS, w szczególności dotyczącego 
równego traktowania w ramach systemów zabezpieczenia społecznego 
pracowników, 

- wprowadzenia w życie gwarancji zapisanych w dyrektywie 2002/73/WE, w 
szczególności dotyczących systemów pracowniczych,

- rozszerzenie przepisów dotyczących ciężaru dowodu na wszystkie dziedziny 
objęte projektem.

Przeformułowanie

Zasada równego traktowania rozwinęła się z pojedynczego zapisu o równości wynagrodzenia 
zawartego w Traktacie Rzymskim w bardzo ważny i dalekosiężny dorobek prawny w 
dziedzinie równouprawnienia. Traktat Amsterdamski zwiększył znacznie zdolność UE do 
podejmowania działań w dziedzinie równego traktowania i równych szans zapewniając 
europejskiemu ustawodawcy konkretne podstawy prawne i uznając równość kobiet i 
mężczyzn za fundamentalną zasadę oraz jeden z celów i zadań Wspólnoty.
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Powyższe wydarzenia doprowadziły z kolei do znacznego rozwoju ustawodawstwa wtórnego. 
Także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie równości kobiet i 
mężczyzn przyczyniło się do dalszego rozwoju i doprecyzowania zasad równego traktowania 
i równych szans mężczyzn i kobiet.

Okazało się jednak, że dla przejrzystości i łatwości stosowania ustawodawstwo wtórne 
dotyczące równości mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia powinno zostać 
zaktualizowane i uproszczone. Powinno uwzględniać rozszerzenie UE, datę uchwalenia 
niektórych dyrektyw (niektóre przyjęto już dwadzieścia lat temu), orzecznictwo ETS oraz 
podobne przyjęte prawodawstwo UE (art. 13 dyrektyw).

W następstwie konsultacji z zainteresowanymi stronami Komisja zaproponowała 
przeformułowaną dyrektywę jako najodpowiedniejszy instrument umożliwiający osiągnięcie 
powyższych celów.

Sprawozdawca zgadza się z Komisją, że przeformułowana dyrektywa może pomóc:

- stworzyć jeden spójny tekst na podstawie obecnych dyrektyw,
- odzwierciedlić dotychczasowe orzecznictwo ETS, przyczyniając się w ten sposób do 

prawnej pewności i jasności,
- odzwierciedlić zastosowanie horyzontalnych przepisów dyrektywy 2002/73/WE oraz 

odwrócenie ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć w 
odniesieniu do równego wynagrodzenia i systemów zabezpieczenia społecznego 
pracowników,

- przyspieszyć wprowadzenie w życie zasady równego traktowania.

Sprawozdawca ma nadzieję, że przeformułowanie istniejących dyrektyw w jeden tekst 
pomoże zagwarantować jednolite i skuteczne stosowanie zasady równości mężczyzn i kobiet 
w dziedzinie zatrudnienia i spraw zawodowych.

Wnioski

Projekt ma duże znaczenie w kontekście równych szans kobiet i mężczyzn. Włącza zasadę 
równego wynagrodzenia za równą pracę lub za pracę o równej wartości do prawa pracy, a 
także zawiera dokładniejsze wyjaśnienie zasady odwróconego ciężaru dowodu w sprawach 
dotyczących dyskryminacji. Zapewnia zasadnicze ramy gwarancji prawnych równych szans 
mężczyzn i kobiet.

Zakaz molestowania seksualnego w miejscu pracy powinien także być postrzegany jako 
ważna część skodyfikowanego prawa, którego celem jest zapobieganie różnym formom 
przemocy wobec kobiet i zwalczanie ich. Należałoby jednak przyjąć dalsze środki 
ustawodawcze w celu promowania równych szans kobiet.

POPRAWKI

Komisja Prawna wzywa Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako komisję 
przedmiotowo właściwą, do włączenia do swojego sprawozdania następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

1) Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 
lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy oraz 
dyrektywa Rady 86/378/EWG z dnia 24 
lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w systemach zabezpieczenia 
społecznego pracowników zostały znacznie 
zmienione. Dyrektywa Rady 75/117/EWG z 
dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
dotyczących stosowania zasady równości 
wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet oraz 
Dyrektywa Rady 97/80/WE z dnia 15 
grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w 
sprawach dyskryminacji ze względu na płeć 
także zawierają przepisy, których celem jest 
wprowadzanie w życie zasady równego 
traktowania mężczyzn i kobiet. Ponieważ do 
tych dyrektyw mają być wprowadzone 
dalsze poprawki, powinny one zostać
przeformułowane na rzecz jasności i w celu 
uwzględnienia w jednym tekście 
najważniejszych przepisów obowiązujących 
w tej dziedzinie, jak również niektórych 
zjawisk wynikających z orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich.

1) Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 
lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy oraz 
dyrektywa Rady 86/378/EWG z dnia 24 
lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w systemach zabezpieczenia 
społecznego pracowników zostały znacznie
zmienione. Dyrektywa Rady 75/117/EWG z 
dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
dotyczących stosowania zasady równości 
wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet oraz 
Dyrektywa Rady 97/80/WE z dnia 15 
grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w 
sprawach dyskryminacji ze względu na płeć 
także zawierają przepisy, których celem jest 
wprowadzanie w życie zasady równego 
traktowania mężczyzn i kobiet. Ponieważ do 
tych dyrektyw mają być wprowadzone 
dalsze poprawki, zostały one 
przeformułowane na rzecz jasności i w celu 
uwzględnienia w jednym tekście 
najważniejszych przepisów obowiązujących 
w tej dziedzinie, jak również niektórych 
zjawisk wynikających z orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6

6) Molestowanie związane z płcią danej 
osoby i molestowanie seksualne są 

6) Molestowanie i molestowanie seksualne 
są sprzeczne z zasadą równego traktowania 

  
1 Dz.U. C ... /Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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sprzeczne z zasadą równego traktowania 
mężczyzna i kobiet, dla celów niniejszej 
dyrektywy powinny być zatem uważane za 
dyskryminację ze względu na płeć. Te formy 
dyskryminacji występują nie tylko w 
miejscu pracy, ale także w kontekście 
dostępu do zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego.

mężczyzna i kobiet, dla celów niniejszej 
dyrektywy powinny być zatem uważane za 
dyskryminację ze względu na płeć. Te formy 
dyskryminacji występują nie tylko w 
miejscu pracy, ale także w kontekście 
dostępu do zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego.

Uzasadnienie 

Molestowanie nie jest związane z płcią danej osoby.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7

7) W tym kontekście pracodawcy oraz osoby 
odpowiedzialne za kształcenie zawodowe 
powinny być zachęcane do podejmowania 
środków zwalczających wszelkie formy 
dyskryminacji ze względu na płeć, a w 
szczególności do podejmowania środków 
zapobiegających molestowaniu oraz 
molestowaniu seksualnemu w miejscu 
pracy, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym i praktyką.

7) W tym kontekście pracodawcy oraz osoby 
odpowiedzialne za kształcenie zawodowe 
powinny być zachęcane do podejmowania 
środków zwalczających wszelkie formy 
dyskryminacji ze względu na płeć, a w 
szczególności do podejmowania środków 
zapobiegających molestowaniu oraz 
molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy 
i w kontekście dostępu do zatrudnienia i 
kształcenia zawodowego, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym i praktyką.

Uzasadnienie 

Do molestowania i molestowania seksualnego dochodzi nie tylko w miejscu pracy, ale także w 
kontekście dostępu do zatrudnienia i kształcenia zawodowego.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 8

8) Zasada równego wynagrodzenia za równą 
pracę lub pracę o równej wartości zapisana
w art. 141 Traktatu stanowi ważny aspekt 
zasady równego traktowania mężczyzn i 
kobiet. Właściwe jest zatem uchwalenie 
dalszych przepisów w celu jej wdrożenia.

8) Zasada równego wynagrodzenia za równą 
pracę lub pracę o równej wartości 
zdecydowanie określona w art. 141 Traktatu 
i rozwinięta przez dotychczasowe 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
stanowi ważny aspekt zasady równego 
traktowania mężczyzn i kobiet oraz 
zasadniczą i nieodłączną część dorobku 
wspólnotowego dotyczącego dyskryminacji 
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ze względu na płeć. Właściwe jest zatem 
uchwalenie dalszych przepisów w celu jej 
wdrożenia.

Uzasadnienie 

Ta poprawka uwzględnia brzmienie punktu uzasadnienia 16 dyrektywy 2002/73/WE.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

8a) Zgodnie z dotychczasowym 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, 
aby ocenić, czy pracownicy wykonują taką 
samą pracę lub pracę o równej wartości, 
należy stwierdzić, uwzględniając wiele 
czynników, w tym charakter pracy oraz 
warunki szkolenia i pracy, czy tych 
pracowników można uznać za znajdujących 
się w porównywalnej sytuacji.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu uzasadnienia 8.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

13a) W przypadku finansowanych 
systemów zdefiniowanych stawek pewne
elementy, jak konwersja części emerytury 
okresowej na środki pieniężne, 
przeniesienie uprawnień do emerytury, 
emerytura zwrotna wypłacana osobie 
będącej na utrzymaniu w zamian za 
zrzeczenie się z części emerytury lub 
emerytura w ograniczonej wysokości w 
przypadku pracownika, który decyduje się 
na skorzystanie z wcześniejszego przejścia 
na emeryturę, mogą być nierówne, jeżeli 
nierówność kwot jest spowodowana 
zastosowaniem czynników 
ubezpieczeniowych, różnych w zależności 
od płci w czasie wdrażania finansowania 
systemu.
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Uzasadnienie 

Dalsze wyjaśnienie punktu uzasadnienia 13 i art. 8 ust. 1 lit. h) zawierającego kilka 
przykładów, które mogłyby być pomocne w stosowaniu proponowanej dyrektywy.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 14 a (nowy)

14a) Trybunał Sprawiedliwości 
zdecydowanie utrzymuje, że Protokół w 
sprawie Barber1 nie wpływa na prawo 
przystąpienia do systemu zabezpieczeń 
społecznych pracowników i że ograniczenie 
w czasie skutków orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-262/88 
Barber przeciwko Guardian Royal 
Exchange Assurance Group nie ma 
zastosowania do prawa do przystąpienia do 
systemu zabezpieczenia społecznego 
pracowników; Trybunał orzekł także, że 
przepisy krajowe dotyczące terminów 
wnoszenia powództwa mogą być 
wykorzystane przez pracowników, którzy 
potwierdzają swoje prawo przystąpienia do 
zakładowego systemu emerytalnego, pod 
warunkiem że są one nie mniej korzystne 
dla tego typu powództwa niż w przypadku 
podobnego powództwa o charakterze 
krajowym i że nie sprawiają one, iż 
korzystanie z uprawnień przyznanych przez 
prawo wspólnotowe staje się w praktyce 
niemożliwe; Trybunał wskazał również, że 
możliwość wystąpienia przez pracownika z 
roszczeniem o ustalenie prawa do 
przystąpienia do pracowniczego systemu 
zabezpieczenia społecznego nie zwalnia 
pracownika z obowiązku opłacania składek 
za powstały okres członkostwa. 
(1) Protokół nr 17 dotyczący art. 141 
Traktatu ustanawiającego Wspólnoty 
Europejskie (1992).

Uzasadnienie 

Dalsze wyjaśnienie punktu uzasadnienia 14 i odniesienie do orzeczenia w sprawie Barber.
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Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

15a) Niniejsza dyrektywa nie ogranicza 
wolności zrzeszania się, włączając prawo do 
zakładania związków z innymi i do 
wstępowania do związków w celu ochrony 
własnych interesów. Środki w rozumieniu 
art. 141 ust. 4 Traktatu mogą obejmować 
członkostwo lub kontynuację działalności 
organizacji lub związków, których głównym 
celem jest wspieranie w praktyce zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Uzasadnienie 

Wydaje się właściwe włączenie punktu uzasadnienia 7 dyrektywy 2002/73/WE do tekstu 
obecnego projektu.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 15 b (nowy)

15b) Zakaz dyskryminacji powinien być 
przestrzegany bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub przyjmowania środków 
mających zapobiegać lub kompensować 
niekorzystną sytuację grupy osób danej 
płci. Środki takie dopuszczają istnienie 
organizacji osób danej płci, jeżeli ich 
głównym celem jest wspieranie 
szczególnych potrzeb tych osób i wspieranie 
równości kobiet i mężczyzn.

Uzasadnienie 

Wydaje się właściwe włączenie punktu uzasadnienia 15 dyrektywy 2002/73/WE do tekstu 
obecnego projektu.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 19 a (nowy)

19a) W rezolucji Rady oraz ministrów 
zatrudnienia i polityki społecznej zebranych 
w Radzie dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie 
zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn 
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w życiu rodzinnym i zawodowym1, Państwa 
Członkowskie zostały zachęcone do 
rozważenia zbadania zakresu, w jakim ich 
odpowiednie systemy prawne przyznają 
pracującym mężczyznom indywidualne i 
niezbywalne prawo do urlopu ojcowskiego, 
utrzymując jednocześnie ich prawa 
związane z zatrudnieniem. W tym 
kontekście należy podkreślić, że do Państw 
Członkowskich należy ustalanie, czy 
przyznać takie prawo, a także ustalanie 
warunków, innych niż zwolnienie i powrót 
do pracy, które są poza zakresem 
zastosowania niniejszej dyrektywy.
(1) Dz.U. C 218, z 31.7.2000 r., str. 5.

Uzasadnienie 

Patrz art. 16 projektu.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 19 b (nowy)

19b) Podobne warunki mają zastosowanie 
do przyznawania przez Państwa 
Członkowskie kobietom i mężczyznom 
indywidualnego i niezbywalnego prawa do 
urlopu adopcyjnego, przy jednoczesnym 
utrzymaniu ich praw związanych z 
zatrudnieniem. W tym kontekście należy 
podkreślić, że do Państw Członkowskich 
należy ustalanie, czy przyznać takie prawo, 
a także ustalanie warunków, innych niż 
zwolnienie i powrót do pracy, które są poza 
zakresem zastosowania niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie 
Patrz art. 16 projektu.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 22

22) Przyjęcie przepisów w sprawie ciężaru 
dowodu odgrywa znaczącą rolę w 

22) Przyjęcie przepisów w sprawie ciężaru 
dowodu odgrywa znaczącą rolę w 
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zapewnieniu skutecznego egzekwowania 
zasady równego traktowania. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
należy wprowadzić przepis umożliwiający 
zapewnienie przeniesienia ciężaru dowodu 
na pozwanego w przypadku dyskryminacji 
prima facie, z wyjątkiem takiego 
postępowania, w którym zbadanie faktów 
należy do sądu lub innego właściwego 
organu. Jest jednak konieczne wyjaśnienie, 
że ocena faktów, na podstawie których 
można zakładać, że miała miejsce 
dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia 
pozostaje sprawą odnośnego organu 
krajowego zgodnie z krajowym prawem lub 
praktyką. Do Państw Członkowskich należy 
także wprowadzenie, na dowolnym etapie 
postępowania, przepisów dotyczących 
dowodów, które są korzystniejsze dla 
skarżących. 

zapewnieniu skutecznego egzekwowania 
zasady równego traktowania. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
należy wprowadzić przepis umożliwiający
zapewnienie przeniesienia ciężaru dowodu 
na pozwanego w przypadku dyskryminacji 
prima facie, z wyjątkiem takiego 
postępowania, w którym zbadanie faktów 
należy do sądu lub innego właściwego 
organu krajowego. Jest jednak konieczne 
wyjaśnienie, że ocena faktów, na podstawie 
których można zakładać, że miała miejsce 
dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia 
pozostaje sprawą odnośnego organu 
krajowego zgodnie z krajowym prawem lub 
praktyką. Do Państw Członkowskich należy 
także wprowadzenie, na dowolnym etapie 
postępowania, przepisów dotyczących 
dowodów, które są korzystniejsze dla 
skarżących.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 24

24) Uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej, 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania. 

24) Uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej, 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania. 
Pracownik występujący w obronie lub 
przedstawiający dowód w imieniu osoby 
chronionej na podstawie niniejszej 
dyrektywy jest uprawniony do takiej samej 
ochrony.

Uzasadnienie 

Prawo do ochrony pracownika broniącego dowodów lub zeznającego jest już wspomniane w 
dyrektywie 2002/73/WE (patrz punkt uzasadnienia 17). Powinno być jasne, że taki pracownik 
może korzystać z takiej samej ochrony także na mocy niniejszej dyrektywy.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 25
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25) Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie 
orzekł, że w celu skuteczności zasady 
równego traktowania, oznacza ona, że w 
każdym przypadku naruszenia przyznawana 
rekompensata musi być odpowiednia w 
stosunku do poniesionej szkody. Jest zatem 
właściwe wykluczenie ustalenia uprzedniej 
górnej granicy takiej rekompensaty.

25) Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie 
orzekł, że w celu skuteczności zasady 
równego traktowania, oznacza ona, że w 
przypadku jej naruszenia przyznawana 
rekompensata musi być odpowiednia w 
stosunku do poniesionej szkody. Jest zatem 
właściwe wykluczenie ustalenia uprzedniej 
górnej granicy takiej rekompensaty, z 
wyjątkiem przypadków, w których 
pracodawca może udowodnić, że jedyną 
szkodą, jaką w wyniku dyskryminacji w 
rozumieniu dyrektywy poniósł starający się 
o pracę jest odmowa rozpatrzenia jego 
podania o pracę.

Uzasadnienie 

Zgodne z art. 18 projektu.

Poprawka 15
Artykuł 1 tytuł (nowy)

Cel

Poprawka 16
Artykuł 1 ustęp 2 litera a)

a) dostęp do zatrudnienia, z 
uwzględnieniem awansu, oraz do szkolenia 
zawodowego;

a) warunki pracy, z uwzględnieniem płacy;

Uzasadnienie 

Litery tego artykułu powinny zostać uszeregowane w sposób zapewniający zgodność z 
porządkiem rozdziałów w Tytule II.

Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 2 litera b)

b) warunki pracy, z uwzględnieniem płacy; b) systemy zabezpieczenia społecznego 
pracowników;
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Uzasadnienie 

Litery tego artykułu powinny zostać uszeregowane w sposób zapewniający zgodność z 
porządkiem rozdziałów w Tytule II.

Poprawka18
Artykuł 1 ustęp 2 litera c)

c) systemy zabezpieczenia społecznego 
pracowników.

c) dostęp do zatrudnienia, z 
uwzględnieniem awansu, oraz do szkolenia 
zawodowego.

Uzasadnienie 

Litery tego artykułu powinny zostać uszeregowane w sposób zapewniający zgodność z 
porządkiem rozdziałów w Tytule II.

Poprawka19
Artykuł 2 tytuł (nowy)

Definicje

Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)

c) molestowanie: sytuacja, w której ma 
miejsce niepożądane zachowanie związane z 
płcią osoby, którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności osoby i stworzenie 
onieśmielającej, wrogiej, poniżającej lub 
uwłaczającej atmosfery;

c) molestowanie: sytuacja, w której ma 
miejsce niepożądane zachowanie, którego 
celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, 
poniżającej lub uwłaczającej atmosfery;

Uzasadnienie 
Patrz uzasadnienie do poprawki 1 (punkt uzasadnienia 6).

Poprawka 21
Artykuł 2 ustęp 1 litera d)

d) molestowanie seksualne: sytuacja, w 
której ma miejsce niepożądane zachowanie 
werbalne, niewerbalne lub fizyczne o 
charakterze seksualnym, którego celem lub 

d) molestowanie seksualne: sytuacja, w 
której ma miejsce niepożądane zachowanie 
werbalne, fizyczne lub inne o charakterze 
seksualnym, którego celem lub skutkiem jest 
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skutkiem jest naruszenie godności osoby, w 
szczególności przy stwarzaniu atmosfery 
zastraszenia, wrogości, poniżenia, 
upokorzenia lub obrazy; 

naruszenie godności osoby, w szczególności 
przy stwarzaniu atmosfery zastraszenia, 
wrogości, poniżenia, upokorzenia lub 
obrazy;

Uzasadnienie 

Nie ma różnicy między zachowaniami fizycznymi i niewerbalnymi.

Poprawka 22
Artykuł 2 ustęp 1 litera e)

e) płaca: zwykła podstawowa lub 
minimalna płaca bądź pensja oraz wszelkie 
inne wynagrodzenie, w gotówce lub w 
naturze, które pracownik otrzymuje 
bezpośrednio lub pośrednio od swego 
pracodawcy, w związku ze swoim 
zatrudnieniem;

e) płaca: zwykła płaca bądź pensja oraz 
wszelkie inne wynagrodzenie, w gotówce 
lub w naturze, które pracownik otrzymuje 
bezpośrednio lub pośrednio od swego 
pracodawcy, w związku ze swoim 
zatrudnieniem;

Uzasadnienie 

Powinny tu zostać uwzględnione wszystkie płace, nie tylko podstawowe albo minimalne.

Poprawka 23
Artykuł 2 ustęp 2 litera b a) (nowy)

ba) Mniej preferencyjne traktowanie 
kobiety związane z ciążą lub urlopem 
macierzyńskim w rozumieniu dyrektywy
92/85/EWG.

Uzasadnienie 

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości mniej korzystne 
traktowanie kobiet w ciąży lub kobiet na urlopie macierzyńskim powinno być również 
uważane za dyskryminację. Uznaje to już dyrektywa 2002/73/WE. W interesie jasności i 
spójności ten przepis należy włączyć do art. 2 projektu zamiast do art. 15.

Poprawka 24
Artykuł 3 tytuł (nowy)

Zakres
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Poprawka 25
Artykuł 3 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
osób czynnych zawodowo, w tym osób 
pracujących na własny rachunek i 
pracowników, których praca przerwana 
została z powodu choroby, macierzyństwa, 
wypadku lub niedobrowolnego bezrobocia, 
oraz do osób poszukujących pracy, jak i do 
pracowników emerytowanych oraz 
pracowników niepełnosprawnych jak 
również do osób występujących w ich 
imieniu zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką krajową.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
osób czynnych zawodowo, w tym osób 
pracujących na własny rachunek i 
pracowników, których praca przerwana 
została z powodu choroby, macierzyństwa, 
urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, 
wypadku lub niedobrowolnego bezrobocia, 
oraz do osób poszukujących pracy, jak i do 
pracowników emerytowanych oraz 
pracowników niepełnosprawnych jak 
również do osób występujących w ich 
imieniu zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką krajową. 

Uzasadnienie
Dyrektywa powinna chronić wszystkich pracujących rodziców, zarówno mężczyzn, jak i 
kobiety.

Poprawka 26
Artykuł 4 tytuł (nowy)

Zakaz dyskryminacji

Poprawka 27
Artykuł 4 ustęp 1

Zostaje zniesiona wszelka dyskryminacja ze 
względu na płeć w odniesieniu do 
wszystkich aspektów i warunków 
wynagrodzenia, dających się przypisać 
jednemu źródłu, za taką samą pracę lub za 
pracę o równej wartości. 

Zostaje zniesiona wszelka dyskryminacja ze 
względu na płeć w odniesieniu do 
wszystkich aspektów i warunków 
wynagrodzenia za taką samą pracę lub za 
pracę o równej wartości.

Poprawka 28
Artykuł 5 tytuł (nowy)

Zakaz dyskryminacji
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Poprawka 29
Artykuł 6 tytuł (nowy)

Zakres przedmiotowy

Poprawka 30
Artykuł 7 tytuł (nowy)

Wyłączenia z zakresu przedmiotowego

Poprawka 31
Artykuł 8 tytuł (nowy)

Przykłady dyskryminacji ze względu na płeć

Poprawka 32
Artykuł 8 ustęp 1 litera d)

d) ustanowienie różnych reguł, z wyjątkami 
przewidzianymi w lit. h), i) oraz j), w 
odniesieniu do zwrotu składek w momencie, 
gdy pracownik występuje z systemu bez 
wypełnienia warunków umożliwiających mu 
uzyskanie odroczonego prawa do świadczeń 
długookresowych;

d) ustanowienie różnych reguł, z wyjątkami 
przewidzianymi w lit. h) oraz j), w 
odniesieniu do zwrotu składek w momencie, 
gdy pracownik występuje z systemu bez 
wypełnienia warunków umożliwiających mu 
uzyskanie odroczonego prawa do świadczeń 
długookresowych;

Uzasadnienie

O lit. i) mówi się jako o wyjątku od zasady równego traktowania. Jest to błąd wynikający z 
faktu, iż w dyrektywie 96/97/WE lit. i) składa się z dwóch części:
1) obecna lit. i) „ustalanie różnych wysokości składek należnych od pracowników”;

2) obecna lit. j) „ustalanie różnych poziomów składek pracodawców, z wyjątkiem: (...)”
W obecnym projekcie Komisja rozdzieliła oba punkty.

Poprawka 33
Artykuł 8 ustęp 1 litera g)

g) wstrzymanie posiadania lub nabywania 
praw w okresie urlopu macierzyńskiego lub 
urlopu z powodów rodzinnych, który jest 

g) wstrzymanie posiadania lub nabywania 
praw w okresie urlopu macierzyńskiego, 
urlopu adopcyjnego, urlopu ojcowskiego 
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gwarantowany przez prawo lub umowę i za 
które płaci pracodawca;

lub urlopu z powodów rodzinnych, który jest 
gwarantowany przez prawo lub umowę i za 
które płaci pracodawca; 

Uzasadnienie 

Właściwe byłoby zastosowanie raczej pojęcia urlopu rodzicielskiego w oparciu o dyrektywę 
Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego 
urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i 
Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz 
Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/, aniżeli urlopu ojcowskiego. 
Pojęcie urlopu ojcowskiego jest węższe niż urlopu rodzicielskiego i nie we wszystkich 
Państwach Członkowskich jest on przewidziany.

Poprawka 34
Artykuł 8 ustęp 1 litera k)

k) określenie różnych norm lub norm 
stosujących się tylko do pracowników 
określonej płci, chyba że chodzi o środki 
przewidziane w lit. h), i) oraz j) w odniesieniu 
do zagwarantowania lub zachowania prawa 
do świadczeń odroczonych kiedy pracownik 
występuje z systemu.

k) określenie różnych norm lub norm 
stosujących się tylko do pracowników 
określonej płci, chyba że chodzi o środki 
przewidziane w lit. h) oraz j) w odniesieniu do 
zagwarantowania lub zachowania prawa do 
świadczeń odroczonych kiedy pracownik 
występuje z systemu.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 8 (art. 8 ust. 1 lit. d)).

Poprawka 35
Artykuł 9 tytuł (nowy)

Pracownicy prowadzący działalność na 
własny rachunek, klauzula rewizyjna

Poprawka 36
Artykuł 10 tytuł (nowy)

Pracownicy prowadzący działalność na 
własny rachunek, klauzula odraczająca

Poprawka 37
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Artykuł 11 tytuł (nowy)

Działanie wsteczne

Poprawka 38
Artykuł 12 tytuł (nowy)

Elastyczny wiek emerytalny

Poprawka 39
Artykuł 13 tytuł (nowy)

Zakaz dyskryminacji

Poprawka 40
Artykuł 13 ustęp 1 litera c)

c) warunki zatrudnienia i pracy, w tym 
warunki zwolnienia z pracy, jak również 
warunki wynagrodzenia przewidziane w 
niniejszej dyrektywie;

c) warunki zatrudnienia i pracy, w tym 
warunki zwolnienia z pracy, jak również 
warunki wynagrodzenia przewidziane w 
niniejszej dyrektywie i w art. 141 Traktatu;

Poprawka 41
Artykuł 14 tytuł (nowy)

Działania pozytywne

Poprawka 42
Artykuł 14

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub przyjmować środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia 
pełnej równości między mężczyznami i 
kobietami w praktyce, w życiu zawodowym.

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub przyjmować środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia
pełnej równości między mężczyznami i 
kobietami w praktyce, w życiu zawodowym, 
a także odnośnie do dostępu do 
zatrudnienia, szkolenia zawodowego i 
awansu oraz w sprawach dotyczących 
warunków pracy.
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Uzasadnienie
Bardzo ważne jest jasne zdefiniowanie tych przypadków, w których powinna mieć 
zastosowanie zasada równego traktowania.

Poprawka 43
Artykuł 15 tytuł (nowy)

Powrót z urlopu macierzyńskiego

Poprawka 44
Artykuł 15 ustęp 1

1. Mniej preferencyjne traktowanie kobiety 
związane z ciążą lub urlopem 
macierzyńskim stanowi dyskryminację w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

skreślono

Uzasadnienie 
Patrz poprawka do art. 2 ust. 2 lit. c).

Poprawka 45
Artykuł 15 ustęp 2

2. Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu, do powrotu do swojej lub 
równorzędnej pracy na warunkach nie mniej 
dla niej korzystnych i do korzystania z 
poprawy warunków pracy, do których 
byłaby uprawniona w trakcie swojej 
nieobecności.

2. Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu, lub po okresie nieobecności 
bezpośrednio związanym lub wynikającym z 
urlopu adopcyjnego lub rodzicielskiego, do 
powrotu do swojej lub równorzędnej pracy 
na warunkach nie mniej dla niej korzystnych 
i do korzystania z poprawy warunków pracy, 
do których byłaby uprawniona w trakcie 
swojej nieobecności.

Uzasadnienie
Prawa macierzyńskie i ojcowskie muszą być w pełni egzekwowane poprzez zapewnienie 
skutecznej ochrony przed dyskryminacją dotykającą rodziców, którzy korzystają z praw 
przysługującym im zgodnie z prawem krajowym. Kobiety i mężczyźni powinni korzystać z 
równej ochrony odnośnie do powrotu do pracy po okresie urlopu przeznaczonego na opiekę 
nad małymi dziećmi. Ta poprawką jest taka sama jak poprawka Parlamentu Europejskiego do 
art. 2 ust. 7 dyrektywy 2002/73/WE zmieniającej dyrektywę 76/207/EWG w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.
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Poprawka 46
Artykuł 16 tytuł (nowy)

Urlop ojcowski i adopcyjny

Poprawka 47
tytuł III Rozdział I tytuł

Obrona praw Środki naprawcze i egzekwowanie

Poprawka 48
Artykuł 17 tytuł (nowy)

Obrona praw

Poprawka 49
Artykuł 17 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby,
po ewentualnym odwołaniu się do innych 
właściwych władz, procedury sądowe i/lub 
administracyjne, jak również, o ile uznają to 
za właściwe, procedury pojednawcze, 
których celem jest doprowadzenie do 
przestrzegania zobowiązań wynikających z 
niniejszej dyrektywy, były dostępne dla 
wszystkich osób, które uważają się za 
pokrzywdzone nieprzestrzeganiem wobec 
nich zasady równego traktowania, nawet po 
zakończeniu stosunku pracy, w którym 
przypuszczalnie miała miejsce 
dyskryminacja.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
procedury sądowe i/lub administracyjne, jak 
również, o ile uznają to za właściwe, 
procedury pojednawcze, mediacyjne i 
arbitrażowe, których celem jest 
doprowadzenie do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z niniejszej 
dyrektywy, były dostępne dla wszystkich 
osób, które uważają się za pokrzywdzone 
nieprzestrzeganiem wobec nich zasady 
równego traktowania, nawet po zakończeniu 
stosunku pracy, w którym przypuszczalnie 
miała miejsce dyskryminacja.

Uzasadnienie
W wielu Państwach Członkowskich istnieje więcej niż jedna procedura administracyjna, z 
której mogą skorzystać obywatele w przypadku sporów związanych z nierównym 
traktowaniem dotyczącym pracy i zatrudnienia.

Poprawka 50
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Artykuł 18 tytuł (nowy)

Wynagrodzenie lub rekompensata 

Poprawka 51
Artykuł 18

Państwa Członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych takie 
środki, które są niezbędne do zapewnienia 
rzeczywistej i skutecznej rekompensaty lub 
odszkodowania, zgodnie z ustaleniami 
Państw Członkowskich dotyczącymi strat i 
szkód poniesionych przez osobę 
pokrzywdzoną w wyniku dyskryminacji ze 
względu na płeć, w sposób, który ma 
charakter zniechęcający a jednocześnie jest 
proporcjonalny do wyrządzonej szkody; 
taka rekompensata lub odszkodowanie nie 
mogą być ograniczone poprzez wcześniejsze
ustalenie górnego limitu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy pracodawca może 
udowodnić, że jedyną szkodą, jaką 
ubiegający się poniósł w wyniku 
dyskryminacji w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia 
podania o pracę tej osoby.

Państwa Członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych takie 
środki, które są niezbędne do zapewnienia 
skutecznych, proporcjonalnych i 
zniechęcających sankcji w razie naruszenia 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy. Rekompensata lub 
odszkodowanie za szkody, poniesione przez 
osobę pokrzywdzoną w wyniku 
dyskryminacji ze względu na traktowanie 
sprzeczne z niniejszą dyrektywą, mają być 
rzeczywiste, skuteczne i proporcjonalne do 
szkody poniesionej przez tę osobę i nie 
mogą być ograniczone poprzez wcześniejszy
górny limit, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
pracodawca może udowodnić, że jedyną 
szkodą, jaką ubiegający się poniósł w 
wyniku dyskryminacji w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy jest odmowa 
rozpatrzenia podania o pracę tej osoby.

Uzasadnienie 

Dzięki niniejszej poprawce artykuł ma być zgodny z sekcją 3 memorandum wyjaśniającego do 
projektu: „ŚRODKI OKREŚLONE W PROJEKCIE DYREKTYWY”, która w pozycji 
„Najważniejsze innowacje obecnego projektu” mówi o rozszerzeniu orzeczeń dotyczących 
sankcji/kar na wszystkie dziedziny objęte niniejszym projektem – zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi dyrektywą 2002/73/WΕ - (patrz art. 18 i 26 niniejszego projektu) oraz z 
tytułem IV memorandum wyjaśniającego, który stwierdza, że: „Wymaga od Państw 
Członkowskich stworzenia systemu skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających sankcji 
stosowanych w przypadku naruszenia praw przyznanych na mocy niniejszej dyrektywy, w celu 
zagwarantowania pełnych skutków praktycznych (effet utile) niniejszej dyrektywy. Państwa 
Członkowskie mają także obowiązek powiadamiania Komisji o przepisach przyjętych w tym 
obszarze”.

Poprawka 52
Artykuł 19 tytuł (nowy)
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Ciężar dowodu

Poprawka 53
Artykuł 20 tytuł (nowy)

Zastosowanie

Poprawka 54
Artykuł 21 tytuł (nowy)

Organy ds. równości

Poprawka 55
Artykuł 22 tytuł (nowy)

Dialog społeczny

Poprawka 56
Artykuł 22 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, podejmują 
stosowne środki w celu promowania dialogu 
społecznego między partnerami społecznymi 
na rzecz wspierania równego traktowania, w 
tym także poprzez monitorowanie praktyk w 
miejscu pracy, układy zbiorowe, kodeksy 
postępowania, badania lub wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk.

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, podejmują 
stosowne środki w celu promowania dialogu 
społecznego między partnerami społecznymi 
na rzecz wspierania równego traktowania, w 
tym także poprzez monitorowanie praktyk w 
miejscu pracy, podczas kształcenia 
zawodowego, dostępu do zatrudnienia i 
awansu oraz monitorowanie układów 
zbiorowych, kodeksów postępowania, 
badań lub wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk.

Uzasadnienie
Patrz uzasadnienie do poprawki 10 (art. 14).

Poprawka 57
Artykuł 22 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 



AD\561773PL.doc 23/28 PE 353.330v03-00

PL

prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w miejscu pracy.

prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w zakresie kształcenia zawodowego, 
dostępu do zatrudnienia i awansu oraz 
warunków pracy.

Uzasadnienie
Patrz uzasadnienie do poprawki 10 (art. 14).

Poprawka 58
Artykuł 23 tytuł (nowy)

Dialog z organizacjami pozarządowymi

Poprawka 59
Artykuł 24 tytuł (nowy)

Zgodność

Poprawka 60
Artykuł 24 litera b)

b) przepisy sprzeczne z zasadą równego 
traktowania, włączone do kontraktów lub 
układów zbiorowych, widełek płacowych, 
umów dotyczących wynagrodzeń, 
regulaminów pracowniczych, regulaminów 
przedsiębiorstw lub zasad regulujących 
kwestie wolnych zawodów oraz organizacji 
pracowników i pracodawców, 
indywidualnych umów o pracę lub 
wszelkich innych ustaleń, zostaną lub mogą 
zostać uznane za nieważne lub zostaną 
zmienione.

b) przepisy sprzeczne z zasadą równego 
traktowania, włączone do indywidualnych 
lub zbiorowych kontraktów dotyczących 
zatrudnienia w pełnym lub niepełnym 
wymiarze godzin, lub układów zbiorowych,
widełek płacowych, umów dotyczących 
wynagrodzeń, regulaminów pracowniczych, 
regulaminów przedsiębiorstw lub zasad 
regulujących kwestie wolnych zawodów 
oraz organizacji pracowników i 
pracodawców, indywidualnych umów o 
pracę lub wszelkich innych ustaleń, zostaną 
uznane za nieważne lub zostaną zmienione.

Poprawka 61
Artykuł 24 litera c)

c) systemy zawierające takie przepisy nie 
mogą być wprowadzane lub rozszerzane w 

c) systemy zawodowe i zabezpieczenia 
społecznego pracowników zawierające takie 
przepisy nie mogą być wprowadzane lub 
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drodze środków administracyjnych. rozszerzane w drodze środków 
administracyjnych.

Poprawka 62
Artykuł 25 tytuł (nowy)

Wiktymizacja

Poprawka 63
Artykuł 26 tytuł (nowy)

Sankcje

Poprawka 64
Artykuł 27, tytuł (nowy)

Zapobieganie dyskryminacji

Poprawka 65
Artykuł 27

Państwa Członkowskie, zgodnie z prawem 
krajowym, układami zbiorowymi lub 
praktyką, zachęcają pracodawców oraz 
osoby odpowiedzialne za dostęp do 
kształcenia zawodowego do podjęcia 
kroków mających zapobiegać wszystkim 
formom dyskryminacji ze względu na płeć, 
w szczególności molestowaniu i 
molestowaniu seksualnemu w miejscu 
pracy.

Państwa Członkowskie, zgodnie z prawem 
krajowym, układami zbiorowymi lub 
praktyką, zapewniają podjęcie środków w 
celu zapobiegania wszystkim formom 
dyskryminacji, w szczególności 
molestowaniu i molestowaniu seksualnemu 
związanemu z kształceniem zawodowym i 
awansem, dostępem do zatrudnienia oraz w 
miejscu pracy.

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie muszą nie tylko zachęcać, ale także zapewnić podejmowanie kroków w 
celu zapobieżenia wszystkim formom molestowania, w szczególności molestowania 
seksualnego, które to zjawiska nie występują wyłącznie w miejscu pracy, ale także w związku 
z dostępem do zatrudnienia i kształcenia zawodowego.
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Poprawka 66
Artykuł 27 ustęp 1a (nowy)

Pracodawców i osoby odpowiedzialne za 
dostęp do kształcenia należy również 
zachęcać do podejmowania, w ramach 
swoich obowiązków, kroków, o których 
mowa w akapicie pierwszym.

Poprawka 67
Artykuł 28 tytuł (nowy)

Minimalne wymogi

Poprawka 68
Artykuł 28

Wprowadzenie w życie niniejszej dyrektywy 
nie może być w żadnym wypadku powodem 
obniżenia poziomu ochrony przed 
dyskryminacją, bez uszczerbku dla prawa 
Państw Członkowskich do reagowania na 
zmianę sytuacji poprzez wprowadzanie 
przepisów ustawodawczych, wykonawczych 
i administracyjnych, które różnią się od 
obowiązujących w czasie notyfikacji 
niniejszej dyrektywy, pod warunkiem 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy.

1. Wprowadzenie w życie niniejszej 
dyrektywy nie może być w żadnym 
wypadku powodem obniżenia poziomu 
ochrony przed dyskryminacją, bez 
uszczerbku dla prawa Państw 
Członkowskich do reagowania na zmianę 
sytuacji poprzez wprowadzanie przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i 
administracyjnych, które różnią się od 
obowiązujących w czasie notyfikacji 
niniejszej dyrektywy, pod warunkiem 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Pracodawców i osoby odpowiedzialne za 
dostęp do kształcenia należy również 
zachęcać do podejmowania, w ramach 
swoich obowiązków, kroków, o których 
mowa w akapicie pierwszym.

Uzasadnienie

Ten przepis stanowi nieodłączną część rozwiniętego ustawodawstwa i daje Państwom 
Członkowskim możliwość zapewnienia lepszej ochrony w dziedzinie równego traktowania.
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Poprawka 69
Artykuł 29 tytuł (nowy)

Uwzględnianie problematyki płci w 
politykach i działaniach

Poprawka 70
Artykuł 30

Państwa Członkowskie zapewnią, aby 
wszystkie osoby zainteresowane zostały, na 
wszystkie możliwe sposoby, na przykład w 
miejscu pracy, poinformowane o środkach 
podjętych na mocy niniejszej dyrektywy, 
oraz o już obowiązujących przepisach.

Państwa Członkowskie zapewnią, aby 
wszystkie osoby zainteresowane zostały, na 
wszystkie możliwe sposoby, na przykład w 
miejscu pracy, a także w kontekście 
kształcenia zawodowego, awansu i dostępu 
do zatrudnienia, poinformowane o środkach 
podjętych na mocy niniejszej dyrektywy, 
oraz o już obowiązujących przepisach. 

Poprawka 71
Artykuł 31 tytuł (nowy)

Sprawozdania

Poprawka 72
Artykuł 31 ustęp 2

2. Bez uszczerbku dla ust. 1, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji co cztery
lata teksty dotyczące wszystkich środków 
przyjętych zgodnie z art. 141 ust. 4 Traktatu, 
a także sprawozdania w sprawie środków i 
ich wprowadzania w życie. Na podstawie 
tych informacji, Komisja co cztery lata 
przyjmuje i publikuje sprawozdanie 
ustanawiające ocenę porównawczą 
wszystkich środków w świetle deklaracji nr 
28 załączonej do Aktu Końcowego Traktatu 
Amsterdamskiego.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji co dwa
lata teksty dotyczące wszystkich środków 
przyjętych zgodnie z art. 141 ust. 4 Traktatu, 
a także sprawozdania w sprawie środków i 
ich wprowadzania w życie. Na podstawie 
tych informacji, Komisja co dwa lata 
przyjmuje i publikuje sprawozdanie 
ustanawiające ocenę porównawczą 
wszystkich środków w świetle deklaracji nr 
28 załączonej do Aktu Końcowego Traktatu 
Amsterdamskiego.
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Uzasadnienie

Środki podjęte przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy powinny 
zostać włączone do krajowych planów zatrudnienia przedkładanych corocznie Komisji. 
Umożliwi to zebranie w jednym dokumencie wszystkich krajowych środków dotyczących 
zatrudnienia, w tym dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Poprawka 73
Artykuł 32 tytuł (nowy)

Przegląd

Poprawka 74
Artykuł 33 tytuł (nowy)

Wykonanie

Poprawka 75
Artykuł 34 tytuł (nowy)

Uchylenie

Poprawka 76
Artykuł 35 tytuł (nowy)

Wejście w życie

Poprawka 77
◄Artykuł 36 tytuł (nowy)►

Adresaci
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