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KRÁTKE ODÔVODNENIE

Cieľ a obsah návrhu

Cieľom návrhu Komisie je zjednodušiť, zmodernizovať a vylepšiť legislatívu Spoločenstva v 
oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy, a to prepracovaním 
ustanovení siedmich smerníc a judikatúry Európskeho súdneho dvora a ich sformulovaním do 
jedného textu.

Pozícia navrhovateľa

Váš navrhovateľ sa domnieva, že legislatíva v oblasti rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania, ktorá doposiaľ existuje 
v rozdrobenej podobe, by sa mala nahradiť novou, modernou, jednotnou, integrovanou a 
transparentnejšou legislatívou.     Váš navrhovateľ preto víta návrh Komisie.  Cieľom tohto 
návrhu je zabezpečiť uplatňovanie zásad rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s 
mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornému vzdelávaniu a pracovnému 
postupu a o pracovné podmienky.  Zásady rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí 
pre mužov a ženy tvoria dôležitú súčasť európskej sociálnej a hospodárskej politiky.

Objasnenie a zjednodušenie legislatívy Spoločenstva v oblasti rovnosti mužov a žien v 
otázkach zamestnania a povolania pomôže zvýšiť právnu istotu a zrozumiteľnosť a umožní 
aktualizáciu legislatívy.  Zvýši sa tým aj účinnosť opatrení prijatých členskými štátmi s 
cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie zásad rovnakej odmeny a rovnakého zaobchádzania, 
aby akákoľvek osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku diskriminácie na základe pohlavia, 
mohla presadiť svoje práva.   

Váš navrhovateľ podporuje hlavné inovácie navrhované Komisiou: 

- integrácia zaužívanej judikatúry Európskeho súdneho dvora, najmä v oblasti 
rovnakého zaobchádzania v zamestnaneckých systémoch sociálneho 
zabezpečenia, 

- uplatnenie záruk obsiahnutých v smernici č. 2002/73/ES, najmä v súvislosti so v 
zamestnaneckými systémami zabezpečenia,

- rozšírenie platnosti ustanovení o dôkaznom bremene na všetky oblasti pokryté 
týmto návrhom.

Prepracovanie

Zásada rovnakého zaobchádzania sa vyvinula z okrajového ustanovenia o rovnakej odmene, 
obsiahnutého v Rímskej zmluve, na veľmi významné a obsiahle acquis v oblasti politiky 
rovnosti občanov.  Amsterdamská zmluva významne posilnila schopnosť EÚ realizovať 
opatrenia v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy tým, 
že európskemu zákonodarcovi poskytla osobitné právne základy a uznala rovnosť mužov a 
žien ako základný princíp a jeden z cieľov a úloh Spoločenstva. 
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Tento vývoj následne viedol k významnému rozvoju sekundárnej legislatívy.  Naviac, 
judikatúra Súdneho dvora o rovnosti mužov a žien prispela k ďalšiemu vývoju a objasneniu 
zásad rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy.  

Ukázalo sa však, že v záujme transparentnosti a uľahčenia používania je potrebné 
aktualizovať a zjednodušiť sekundárnu legislatívu o rovnosti mužov a žien v otázkach 
zamestnania.   Tento proces by mal zohľadniť rozšírenie EÚ, vek niektorých smerníc 
(niektoré z nich majú 20 rokov), judikatúru Súdneho dvora a prijatie ďalšej podobnej 
legislatívy EÚ (smernice podľa článku 13).

Po konzultáciách so zainteresovanými stranami navrhla Komisia prepracovanú smernicu ako 
najvhodnejší nástroj na dosiahnutie opísaných cieľov.  

Váš navrhovateľ súhlasí s Komisiou v tom, že prepracovaná smernica môže pomôcť:

- poskytnúť jednotný koherentný text na základe súčasných smerníc,
- zohľadňovať zavedenú judikatúru Súdneho dvora a tým prispieť k právnej istote a 

zrozumiteľnosti,
- zabezpečiť uplatnenie horizontálnych ustanovení smernice č. 2002/73/ES a presun 

dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia smerom k 
rovnakej odmene a k zamestnaneckým systémom sociálneho zabezpečenia, 

- urýchliť uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Váš navrhovateľ verí, že prepracovanie existujúcich smerníc a ich zhrnutie do jedného textu 
pomôže zabezpečiť jednotné a účinné uplatňovanie zásady rovnosti mužov a žien v otázkach 
zamestnania a povolania.

Závery

Návrh je veľmi významný vo vzťahu k otázkam rovnakých príležitostí pre mužov a ženy.  
Začleňuje zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty do 
pracovného práva a lepšie objasňuje pravidlo presunu dôkazného bremena v prípadoch 
súvisiacich s diskrimináciou. Návrh poskytuje nevyhnutný rámec v súvislosti s právnymi 
zárukami rovnakých príležitostí pre ženy a mužov. 

Zákaz sexuálneho obťažovania na pracovisku by sa tiež mal považovať za dôležitú súčasť 
právneho poriadku zameraného na predchádzanie rôznym formám násilia voči ženám, ako aj 
na ich riešenie.  Mali by sa však prijať ďalšie legislatívne opatrenia s cieľom podporiť 
rovnaké príležitosti pre ženy.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci žiada Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví, ako gestorský výbor, 
aby do svojej správy prijal nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) Smernica Rady č. 76/207/EHS zo dňa 9. 
februára 1976 o uplatňovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a 
ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, 
odbornému vzdelávaniu a pracovnému 
postupu a o pracovné podmienky, a 
smernica Rady č. 86/378/EHS zo dňa 24. 
júla 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami v 
zamestnaneckých systémoch sociálneho 
zabezpečenia boli podstatne zmenené a 
doplnené.    Smernica Rady č. 75/117/EHS 
zo dňa 10. februára 1975 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov v 
súvislosti s uplatňovaním zásady rovnosti 
odmeny pre mužov a ženy a smernica Rady 
č. 97/80/ES zo dňa 15. decembra 1997 o 
dôkaznom bremene v prípadoch 
diskriminácie na základe pohlavia obsahujú 
tiež ustanovenia, ktorých účelom je 
uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami.   Keďže 
tieto smernice je potrebné ďalej zmeniť a 
doplniť, mali by sa prepracovať v záujme 
prehľadnosti a s cieľom zlúčiť do jedného 
textu hlavné ustanovenia existujúce v tejto 
oblasti, ako aj zohľadniť niektoré prvky 
vývoja vyplývajúce z judikatúry Súdneho 
dvora Európskych spoločenstiev. 

(1) Smernica Rady č. 76/207/EHS zo dňa 9. 
februára 1976 o uplatňovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a 
ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, 
odbornému vzdelávaniu a pracovnému 
postupu a o pracovné podmienky, a 
smernica Rady č. 86/378/EHS zo dňa 24. 
júla 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami v 
zamestnaneckých systémoch sociálneho 
zabezpečenia boli podstatne zmenené a 
doplnené.    Smernica Rady č. 75/117/EHS 
zo dňa 10. februára 1975 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov v 
súvislosti s uplatňovaním zásady rovnosti 
odmeny pre mužov a ženy a smernica Rady 
č. 97/80/ES zo dňa 15. decembra 1997 o 
dôkaznom bremene v prípadoch 
diskriminácie na základe pohlavia obsahujú 
tiež ustanovenia, ktorých účelom je 
uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami.   Keďže 
tieto smernice je potrebné ďalej zmeniť a 
doplniť, prepracujú sa v záujme 
prehľadnosti a s cieľom zlúčiť do jedného 
textu hlavné ustanovenia existujúce v tejto 
oblasti, ako aj zohľadniť niektoré prvky 
vývoja vyplývajúce z judikatúry Súdneho 
dvora Európskych spoločenstiev. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie 6

(6) Obťažovanie vzťahujúce sa na pohlavie 
osoby a sexuálne obťažovanie sú v rozpore 
so zásadou rovnakého zaobchádzania s 
mužmi a ženami a preto by sa mali na účely 
tejto smernice považovať za diskrimináciu 
na základe pohlavia.  Tieto formy 
diskriminácie sa vyskytujú nielen na 
pracovisku, ale aj v súvislosti s prístupom k 
zamestnaniu a odborným vzdelávaním.

(6) Obťažovanie a sexuálne obťažovanie sú 
v rozpore so zásadou rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami a preto by 
sa mali na účely tejto smernice považovať za 
diskrimináciu na základe pohlavia.  Tieto 
formy diskriminácie sa vyskytujú nielen na 
pracovisku, ale aj v súvislosti s prístupom k 
zamestnaniu a odborným vzdelávaním.

Odôvodnenie

Harassment is not related to the sex of a person.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

(7) V tejto súvislosti je potrebné vyzvať 
zamestnávateľov a osoby zodpovedné za 
odborné vzdelávanie, aby prijali opatrenia na 
boj proti všetkým formám diskriminácie na 
základe pohlavia, a najmä, aby prijali 
preventívne opatrenia proti obťažovaniu a 
sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, v 
súlade s vnútroštátnou legislatívou a 
obvyklými postupmi.   

(7) V tejto súvislosti je potrebné vyzvať 
zamestnávateľov a osoby zodpovedné za 
odborné vzdelávanie, aby prijali opatrenia na 
boj proti všetkým formám diskriminácie na 
základe pohlavia, a najmä, aby prijali 
preventívne opatrenia proti obťažovaniu a 
sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku a v 
súvislosti s prístupom k zamestnaniu a 
odbornému vzdelávaniu, v súlade s 
vnútroštátnou legislatívou a obvyklými 
postupmi.   

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8

(8) Zásada rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, 
uvedená v článku 141 zmluvy, predstavuje 
dôležitý aspekt zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami.  Je preto 
vhodné zaviesť ďalšie ustanovenia na jej 

(8) Zásada rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, ktorá je 
pevne ustanovená v článku 141 zmluvy a 
rozvinutá prostredníctvom zavedenej 
judikatúry Súdneho dvora, predstavuje 
dôležitý aspekt zásady rovnakého 



AD\561773SK.doc 7/1 PE 353.330v03-00

SK

uplatňovanie. zaobchádzania s mužmi a ženami, ako aj 
základnú a nevyhnutnú súčasť acquis 
communautaire v otázkach diskriminácie 
na základe pohlavia. Je preto vhodné 
zaviesť ďalšie ustanovenia na jej 
uplatňovanie.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) V súlade so zavedenou judikatúrou 
Súdneho dvora, s cieľom posúdiť, či 
pracovníci vykonávajú rovnakú prácu 
alebo prácu rovnakej hodnoty, by sa malo 
stanoviť, či  je možné usudzovať, so 
zreteľom na množstvo faktorov vrátane 
povahy práce, podmienok vzdelávania a 
pracovných podmienok, že títo pracovníci 
sú v porovnateľnej situácii.  

Odôvodnenie

See amendment to recital 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) V prípade financovaných systémov so 
definovanými dávkami môžu byť niektoré 
prvky - napríklad prevod časti periodického 
dôchodku do kapitálovej sumy, prevod 
dôchodkových práv, dôchodok na dožitie 
vyplácaný závislej osobe v prípade, že táto 
sa vzdá časti dôchodku, alebo znížený 
dôchodok, ak sa pracovník rozhodne odísť 
do predčasného dôchodku - nerovné tam, 
kde nerovnosť súm vyplýva z používania 
poistno-matematických faktorov, ktoré sa 
líšia podľa pohlavia v čase, keď sa zavádza 
financovanie systému.     
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Súdny dvor dôsledne trval na tom, že 
protokol prípadu Barber1 neovplyvňuje 
právo vstúpiť do zamestnaneckého 
dôchodkového systému a že obmedzenie 
časových účinkov rozsudku Súdneho dvora  
zo 17. mája 1990 vo veci C-262/88 Barber/ 
Guardian Royal Exchange Assurance 
Group sa nevzťahuje na právo vstúpiť do 
zamestnaneckého dôchodkového systému; 
Súdny dvor taktiež rozhodol, že sa možno 
spoliehať na vnútroštátne pravidlá týkajúce 
sa časových limitov pre vznesenie žalôb 
podľa vnútroštátneho práva proti 
pracovníkom, ktorí si uplatňujú svoje právo 
vstúpiť do zamestnaneckého dôchodkového 
systému pod podmienkou, že nie sú menej 
výhodné pre tento typ žaloby než pre 
podobné žaloby domácej povahy a že v 
praxi nečinia výkon práv delegovaných 
právom Spoločenstva nemožným; Súdny 
dvor taktiež poukázal na to, že skutočnosť, 
že pracovník si môže retroaktívne 
nárokovať vstup do zamestnaneckého 
dôchodkového systému, neumožňuje 
pracovníkovi vyhnúť sa plateniu 
príspevkov, ktoré sa vzťahujú na obdobie 
daného členstva. 
(1) Protokol č. 17 týkajúci sa článku 141 
Zmluvy o založení Európskych 
spoločenstiev (1992).

Odôvodnenie

Further clarification of recital 14 and the reference to Barber case-law.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 15a (nové)

(15a) Táto smernica platí bez toho, aby bola 
dotknutá sloboda združovania vrátane 
práva zakladať odbory a vstupovať do 
odborov na ochranu vlastných záujmov.
Opatrenia v zmysle článku 141 ods. 4 
zmluvy môžu zahŕňať členstvo alebo 
pokračovanie činnosti organizácií alebo 
odborov, ktorých hlavným cieľom je
presadzovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami v praxi. 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 15b (nové)

(15b) Zákaz diskriminácie by mal platiť bez 
toho, aby bolo dotknuté zachovanie alebo 
prijatie takých opatrení zo strany členských 
štátov, ktorých účelom je zamedziť alebo 
kompenzovať nevýhody, ktoré utrpela
skupina osôb toho istého pohlavia. Tieto 
opatrenia umožňujú zriadiť organizácie 
osôb toho istého pohlavia, ak ich hlavným 
cieľom je podpora špecifických potrieb 
týchto osôb a podpora rovnosti žien a 
mužov. 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 19a (nové)

(19a) V uznesení Rady a ministrov pre 
zamestnanosť a sociálnu politiku, prijatom 
na zasadnutí Rady dňa 29. júna 2000 a 
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týkajúcom sa vyrovnaného zastúpenia žien 
a mužov v rodinnom a pracovnom živote1, 
sa členské štáty vyzývajú, aby preskúmali 
rozsah pôsobnosti ich právnych systémov s 
cieľom priznať pracujúcim mužom 
individuálne a neprenosné právo na 
rodičovskú dovolenku, pričom budú 
zachované ich práva vo vzťahu k 
zamestnaniu.  V tejto súvislosti je dôležité 
zdôrazniť, že je v pôsobnosti členských 
štátov stanoviť, či takéto právo priznajú 
alebo nie, a taktiež stanoviť akékoľvek 
podmienky, ktoré nespadajú do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, okrem tých, 
ktoré sa týkajú prepustenia a návratu na 
pracovisko. 
(1) Ú. v. ES C 218, 31. 7. 2000, s. 5.

Odôvodnenie

See Article 16 of the proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 19b (nové)

(19b) Podobné podmienky platia pre 
priznanie individuálneho a neprenosného 
práva zo strany členských štátov, 
týkajúceho sa dovolenky po adoptovaní 
dieťaťa, pričom budú zachované práva 
týchto osôb vo vzťahu k zamestnaniu.  V 
tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že je v 
pôsobnosti členských štátov stanoviť, či 
takéto právo priznajú alebo nie, a taktiež 
stanoviť akékoľvek podmienky, ktoré 
nespadajú do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, okrem tých, ktoré sa týkajú 
prepustenia a návratu na pracovisko. 

Justification

See Article 16 of the proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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Odôvodnenie 22

(22) Prijatie ustanovení o dôkaznom 
bremene má podstatný význam pre 
zabezpečenie účinného presadzovania 
zásady rovnakého zaobchádzania. Podľa 
názoru Súdneho dvora by sa preto mali 
vyvinúť úsilie na zabezpečenie toho, že 
dôkazné bremeno sa presunie na žalovaného, 
ak ide na prvý pohľad (prima facie) o prípad 
diskriminácie, okrem prípadov v súvislosti s 
konaniami, v ktorých je skutkovú podstatu 
povinný skúmať súd alebo iný príslušný 
orgán. Je však potrebné upresniť, že 
zhodnotenie skutočností, z ktorých možno 
usudzovať, že došlo k priamej alebo 
nepriamej diskriminácii, ostáva naďalej v 
pôsobnosti príslušného vnútroštátneho 
orgánu v súlade s vnútroštátnym právnym 
poriadkom a obvyklými postupmi. V 
pôsobnosti členských štátov je aj zavedenie 
takých pravidiel dokazovania, ktoré sú pre 
žalobcov výhodnejšie, a to v akejkoľvek 
fáze konania.

(22) Prijatie ustanovení o dôkaznom 
bremene má podstatný význam pre 
zabezpečenie účinného presadzovania 
zásady rovnakého zaobchádzania. Podľa 
názoru Súdneho dvora by sa preto mali 
vyvinúť úsilie na zabezpečenie toho, že 
dôkazné bremeno sa presunie na žalovaného, 
ak ide na prvý pohľad (prima facie) o prípad 
diskriminácie, okrem prípadov v súvislosti s 
konaniami, v ktorých je skutkovú podstatu 
povinný skúmať súd alebo iný príslušný 
vnútroštátny orgán. Je však potrebné 
upresniť, že zhodnotenie skutočností, z 
ktorých možno usudzovať, že došlo k 
priamej alebo nepriamej diskriminácii, 
ostáva naďalej v pôsobnosti príslušného 
vnútroštátneho orgánu v súlade s 
vnútroštátnym právnym poriadkom a 
obvyklými postupmi. V pôsobnosti 
členských štátov je aj zavedenie takých 
pravidiel dokazovania, ktoré sú pre žalobcov 
výhodnejšie, a to v akejkoľvek fáze konania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 24

(24) So zreteľom na základnú povahu práva 
na účinnú právnu ochranu je vhodné 
zabezpečiť, aby pracovníci naďalej požívali 
takúto ochranu aj po ukončení vzťahu, v 
ktorom došlo k údajnému porušeniu zásady 
rovnakého zaobchádzania. 

(24) So zreteľom na základnú povahu práva 
na účinnú právnu ochranu je vhodné 
zabezpečiť, aby pracovníci naďalej požívali 
takúto ochranu aj po ukončení vzťahu, v 
ktorom došlo k údajnému porušeniu zásady 
rovnakého zaobchádzania. Zamestnanec, 
ktorý obhajuje osobu požívajúcu ochranu 
podľa tejto smernice alebo poskytuje
dôkazy v mene tejto osoby, by mal mať 
nárok na rovnakú ochranu. 

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 25

(25) Súdny dvor jasne stanovil, že v záujme 
účinného uplatňovania zásady rovnakého 
zaobchádzania musí byť odškodnenie, ktoré 
sa poskytne v prípade akéhokoľvek
porušenia, primerané vo vzťahu k vzniknutej 
škode. Je preto vhodné vylúčiť stanovenie 
akejkoľvek hornej hranice pre takéto 
odškodnenie vopred.

Súdny dvor jasne stanovil, že v záujme 
účinného uplatňovania zásady rovnakého 
zaobchádzania musí byť odškodnenie, ktoré 
sa poskytne v prípade jej porušenia 
primerané vo vzťahu k vzniknutej škode. Je 
preto vhodné vylúčiť stanovenie akejkoľvek 
hornej hranice pre takéto odškodnenie 
vopred, okrem prípadov, keď 
zamestnávateľ môže dokázať, že jedinou 
škodou , ktorú utrpel žiadateľ v dôsledku 
diskriminácie v zmysle tejto smernice, je 
odmietnutie posúdenia jeho žiadosti o 
zamestnanie. 

Justification

Consistency with Article 18 of the proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 1 názov (nový)

Cieľ

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 1 odsek 2 bod (a)

(a) prístup k zamestnaniu vrátane postupu v 
zamestnaní a prístupu k odbornému 
vzdelávaniu;

(a) pracovné podmienky vrátane odmien;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1 odsek 2 bod (b)

(b) pracovné podmienky vrátane odmien; (b) systémy sociálneho zabezpečenia v 
zamestnaní
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 2 bod (c)

(c) systémy sociálneho zabezpečenia v 
zamestnaní.

(c) prístup k zamestnaniu vrátane postupu v 
zamestnaní a prístup k odbornému 
vzdelávaniu;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 názov (nový)

Vymedzenie pojmov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 odsek 1 bod (c)

(c) obťažovanie: keď sa vyskytne nežiaduce 
správanie vo vzťahu k pohlaviu osoby s 
úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú 
dôstojnosť a ktoré vytvára zastrašujúce, 
nepriateľské, ponižujúce, alebo urážlivé 
prostredie;

(c) obťažovanie: keď sa vyskytne nežiaduce 
správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť 
ľudskú dôstojnosť a ktoré vytvára 
zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, alebo 
urážlivé prostredie;

Odôvodnenie

See justification to Amendment 1 (Recital 6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 odsek 1 bod (d)

(d) sexuálne obťažovanie: keď sa vyskytne 
niektorá z foriem nežiaduceho verbálneho, 
neverbálneho alebo fyzického správania 

(d) sexuálne obťažovanie: keď sa vyskytne 
niektorá z foriem nežiaduceho verbálneho, 
fyzického alebo iného správania sexuálnej 
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sexuálnej povahy s úmyslom alebo účinkom 
porušiť ľudskú dôstojnosť a ktoré vytvára 
zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, alebo 
urážlivé prostredie;

povahy s úmyslom alebo účinkom porušiť 
ľudskú dôstojnosť a ktoré vytvára 
zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, alebo 
urážlivé prostredie;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 odsek 1 bod (e)

(e) odmena: bežná základná alebo 
minimálna mzda alebo zárobok a akýkoľvek 
iná odmena, buď v peniazoch alebo v 
naturáliách, ktorú pracovník poberá priamo 
alebo nepriamo vzhľadom na jeho 
zamestnanie od zamestnávateľa;

(e) odmena: bežná mzda alebo zárobok a 
akýkoľvek iná odmena, buď v peniazoch 
alebo v naturáliách, ktorú pracovník poberá 
priamo alebo nepriamo vzhľadom na jeho 
zamestnanie od zamestnávateľa;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 2 odsek 2 bod (ba) (nové)

(ba) znevýhodnené zaobchádzanie so ženou 
v súvislosti s tehotenstvom alebo materskou 
dovolenkou v zmysle smernice č. 
92/85/EHS. 

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 názov (nový)

rozsah pôsobnosti
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 3 odsek 1

1. Táto smernica platí v súlade s 
vnútroštátnym právom a/alebo praxou pre 
zamestnaných obyvateľov vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb, osôb, 
ktorých činnosť prerušila choroba, 
materstvo, úraz alebo nedobrovoľná 
nezamestnanosť a osôb, ktoré hľadajú 
zamestnanie, pre dôchodcov a postihnutých 
pracovníkov a pre ich oprávnených 
rodinných príslušníkov.

1. Táto smernica platí v súlade s 
vnútroštátnym právom a/alebo praxou pre 
zamestnaných obyvateľov vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb, osôb, 
ktorých činnosť prerušila choroba, 
materstvo, otcovská dovolenka, rodičovská 
dovolenka, úraz alebo nedobrovoľná 
nezamestnanosť a osôb, ktoré hľadajú 
zamestnanie, pre dôchodcov a postihnutých 
pracovníkov a pre ich oprávnených 
rodinných príslušníkov.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4 názov (nový)

Zákaz diskriminácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 4 odsek 1

Pri rovnakej práci alebo pri práci, ktorej sa 
pripisuje rovnaká hodnota sa odstráni každá 
diskriminácia na základe pohlavia vzhľadom 
na všetky hľadiská a podmienky 
odmeňovania, ktoré sa pripisujú jedinému 
zdroju.

Pri rovnakej práci alebo pri práci, ktorej sa 
pripisuje rovnaká hodnota sa odstráni každá 
diskriminácia na základe pohlavia vzhľadom 
na všetky hľadiská a podmienky 
odmeňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 5 názov (nový)

Zákaz diskriminácie
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 6 názov (nový)

Vecný rozsah pôsobnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 7 názov (nový)

Výnimky z vecného rozsahu pôsobnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 8 názov (nový)

Príklady diskriminácie na základe pohlavia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 8 odsek 1 bod (d)

d) stanovenie rozličných pravidiel, okrem 
prípadov, ktoré sú stanovené v písmenách 
h), i) a j) pre náhrady príspevkov, keď 
zamestnanec vystúpi zo systému bez 
splnenia podmienok, ktoré mu zaručujú 
odloženie nároku na dlhodobé dávky;

d) stanovenie rozličných pravidiel, okrem 
prípadov, ktoré sú stanovené v písmenách h) 
a j) pre náhrady príspevkov, keď 
zamestnanec vystúpi zo systému bez 
splnenia podmienok, ktoré mu zaručujú 
odloženie nároku na dlhodobé dávky;

Odôvodnenie

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

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

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 8 odsek 1 bod (g)

g) prerušenie pozastavenia alebo 
nadobudnutia práv v období materskej 
dovolenky alebo dovolenky z rodinných 

g) prerušenie pozastavenia alebo 
nadobudnutia práv v období materskej 
dovolenky, adopčnej dovolenky, rodičovskej 
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dôvodov, ktoré umožňujú právne predpisy 
alebo dohoda a ktoré platí zamestnávateľ;

dovolenky alebo dovolenky z rodinných 
dôvodov, ktoré umožňujú právne predpisy 
alebo dohoda a ktoré platí zamestnávateľ;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 8 odsek 1 bod (k)

k) stanovenie rozličných noriem alebo 
noriem uplatniteľných iba pokiaľ ide o 
zamestnancov určeného pohlavia, okrem 
prípadov stanovených v písmenách h), i) a 
j), čo sa týka zaručenia alebo pozastavenia 
nároku na odloženie dávok vtedy, keď 
zamestnanec vystúpi zo systému.

k) stanovenie rozličných noriem alebo 
noriem uplatniteľných iba pokiaľ ide o 
zamestnancov určeného pohlavia, okrem 
prípadov stanovených v písmenách h) a j), 
čo sa týka zaručenia alebo pozastavenia 
nároku na odloženie dávok vtedy, keď 
zamestnanec vystúpi zo systému.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 9 názov (nový)

Samostatne zárobkovo činné osoby, revízna 
doložka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 10 názov (nový)

Samostatne zárobkovo činné osoby, revízna 
doložka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 11 názov (nový)



PE 353.330v03-00 18/28 AD\561773SK.doc

SK

Retroaktívny účinok

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 12 názov (nový)

Pružný dôchodkový vek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 13 názov (nový)

Zákaz diskriminácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 13 odsek 1 bod (c)

(c) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, vrátane podmienok prepúšťania 
a odmeňovania podľa ustanovení tejto 
smernice;

(c) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky, vrátane podmienok prepúšťania 
a odmeňovania podľa ustanovení tejto 
smernice a článku 141 zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 14 názov (nový)

Pozitívne opatrenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 14

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať 
opatrenia v zmysle článku 141 ods. 4 
Zmluvyso zreteľom na zabezpečenie úplnej 
rovnosti v praxi medzi mužmi a ženami v 
pracovnom živote.

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať 
opatrenia v zmysle článku 141 ods. 4 
Zmluvy so zreteľom na zabezpečenie úplnej 
rovnosti v praxi medzi mužmi a ženami v 
pracovnom živote a tiež čo sa týka prístupu 
k zamestnaniu, odbornému vzdelávaniu a 
postupu v zamestnaní a v otázkach 
pracovných podmienok.
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 15 názov (nový)

Návrat z materskej dovolenky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 15 odsek 1

1. Znevýhodnené zaobchádzanie so ženou v 
súvislosti s tehotenstvom alebo materskou 
dovolenkou je diskrimináciou v zmysle tejto 
smernice. 

vypúšťa sa

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 15 odsek 2

2. Žena na materskej dovolenke má po 
skončení obdobia materskej dovolenky 
nárok na návrat na jej pracovné miesto alebo 
na rovnocenné pracovné miesto za 
podmienok, ktoré pre ňu nie sú menej 
výhodné a nárok na úžitok z akéhokoľvek 
zlepšenia v pracovných podmienkach, na 
ktoré by mala nárok počas jej neprítomnosti.

2. Žena na materskej dovolenke má po 
skončení obdobia materskej dovolenky 
alebo po období neprítomnosti priamo 
spojenom s adopciou alebo rodičovskou 
dovolenkou alebo nasledujúcom po nich,
nárok na návrat na jej pracovné miesto alebo 
na rovnocenné pracovné miesto za 
podmienok, ktoré pre ňu nie sú menej 
výhodné a nárok na úžitok z akéhokoľvek 
zlepšenia v pracovných podmienkach, na 
ktoré by mala nárok počas jej neprítomnosti.

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 16 názov (nový)

Otcovská dovolenka a dovolenka po 
adoptovaní dieťaťa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Názov III kapitola I názov

Obrana práv Opravné prostriedky a ich vykonávanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 17 názov (nový)

Obrana práv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 17 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, po prípadnom 
obrátení sa na ďalšie príslušné orgány, aby 
na výkon povinností stanovených v tejto 
smernici boli k dispozícii súdne a/alebo 
správne postupy vrátane zmierovacích 
postupov, ak to považujú za vhodné, 
sprostredkovacie a arbitrážne postupy 
všetkým osobám, ktoré sa domnievajú, že 
boli poškodené v dôsledku neuplatňovania 
zásady rovnakého zaobchádzania s nimi, a to 
aj vtedy, ak sa ukončil vzťah, v ktorom sa 
podľa uvedenia vyskytla diskriminácia.

1. Členské štáty zabezpečia, aby na výkon 
povinností stanovených v tejto smernici boli 
k dispozícii súdne a/alebo správne postupy 
vrátane zmierovacích postupov, ak to 
považujú za vhodné, sprostredkovacie a 
arbitrážne postupy všetkým osobám, ktoré 
sa domnievajú, že boli poškodené v 
dôsledku neuplatňovania zásady rovnakého 
zaobchádzania s nimi, a to aj vtedy, ak sa 
ukončil vzťah, v ktorom sa podľa uvedenia 
vyskytla diskriminácia.

Odôvodnenie

Many Member States have more than one administrative procedure available to citizens in the 
case of disputes concerning unequal treatment affecting work and employment.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 18 názov (nový)

Vyrovnanie alebo náhrada

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 18

Členské štáty zavedú do svojich 
vnútroštátnych právnych systémov také 
opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
skutočného a účinného vyrovnania alebo 
náhrady, ak členské štáty tak rozhodnú v 
otázke straty a škody, ktorú utrpela osoba 
poškodená v dôsledku diskriminácie na 
základe pohlavia spôsobom, ktorý je 
odrádzajúci a primeraný utrpenej škode.
Takéto vyrovnanie alebo náhrada sa 
nemôže obmedziť predchádzajúcim 
stanovením hornej hranice, okrem prípadov, 
v ktorých môže zamestnávateľ dokázať, že 
jediná škoda, ktorú uchádzač o zamestnanie 
utrpel v dôsledku diskriminácie v zmysle 
tejto smernice je odmietnutie vziať do úvahy 
jeho žiadosť o zamestnanie.

Členské štáty zavedú do svojich 
vnútroštátnych právnych systémov také 
opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
účinných, primeraných a odradzujúcich 
sankcií v prípade porušení záväzkov podľa 
tejto smernice. Každé vyrovnanie alebo 
náhrada škody, ktorú utrpela osoba 
poškodená v dôsledku diskriminácie na 
základe zaobchádzania v rozpore s touto 
smernicou by mala byť skutočná, účinná a 
primeraná škode, ktorú táto osoba utrpela a
nemôže sa obmedziť predchádzajúcou 
hornou hranicou, okrem prípadov, v ktorých 
môže zamestnávateľ dokázať, že jediná 
škoda, ktorú uchádzač o zamestnanie utrpel 
v dôsledku diskriminácie v zmysle tejto 
smernice je odmietnutie vziať do úvahy jeho 
žiadosť o zamestnanie.

Odôvodnenie

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'.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 19 názov (nový)
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Dôkazné bremeno

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 20 názov (nový)

Aplikácia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 21 názov (nový)

Orgány zodpovedné za presadzovanie 
rovnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 22 názov (nový)

Sociálny dialóg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 22 odsek 1

1. Členské štáty prijmú v súlade s 
vnútroštátnymi zvyklosťami a postupmi 
primerané opatrenia na posilnenie 
sociálneho dialógu medzi sociálnymi 
partnermi s cieľom podporiť rovnaké 
zaobchádzanie vrátane prostredníctvom 
sledovania podnikovej praxe, kolektívnych 
zmlúv, kódexov správania sa, výskumu 
alebo výmeny skúseností a osvedčených 
postupov.

1. Členské štáty prijmú v súlade s 
vnútroštátnymi zvyklosťami a postupmi
primerané opatrenia na posilnenie 
sociálneho dialógu medzi sociálnymi 
partnermi s cieľom podporiť rovnaké 
zaobchádzanie vrátane prostredníctvom 
sledovania podnikovej praxe v oblasti 
odborného vzdelávania, prístupu k 
zamestnaniu a postupu v zamestnaní a 
sledovania kolektívnych zmlúv, kódexov 
správania sa, výskumu alebo výmeny 
skúseností a osvedčených postupov.

Odôvodnenie

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 22 odsek 3
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3. Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, kolektívnymi 
zmluvami alebo postupmi povzbudia 
zamestnávateľov, aby podporovali rovnaké 
zaobchádzanie s mužmi a ženami na 
pracovisku plánovaným a systematickým 
spôsobom.

3. Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, kolektívnymi 
zmluvami alebo postupmi povzbudia 
zamestnávateľov, aby podporovali rovnaké 
zaobchádzanie s mužmi a ženami 
plánovaným a systematickým spôsobom, 
pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, prístup k 
zamestnaniu, postup v zamestnaní a 
pracovné podmienky.

Odôvodnenie

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 23 názov (nový)

Dialóg s mimovládnymi organizáciami

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 24 názov (nový)

Dodržiavanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 24 bod (b)

b) ustanovenia, ktoré sú v rozpore so 
zásadou rovnakého zaobchádzania v 
zmluvách a kolektívnych zmluvách, 
mzdových tarifách, mzdových dohodách, 
zamestnaneckých predpisoch v podnikoch, 
vnútornými pravidlami podnikov alebo 
pravidlami upravujúcimi nezávislé 
povolania a profesie a organizácie 
zamestnancov a zamestnávateľov, 
individuálne zmluvy o zamestnaní alebo 
akékoľvek ďalšie opatrenia by mali byť 
alebo mohli by byť vyhlásené za neplatné a 
neúčinné alebo sú zmenené.

(b) ustanovenia, ktoré sú v rozpore so 
zásadou rovnakého zaobchádzania v 
individuálnych alebo kolektívnych 
zmluvách na plný alebo čiastočný úväzok 
alebo v kolektívnych zmluvách, mzdových 
tarifách, mzdových dohodách, 
zamestnaneckých predpisoch v podnikoch, 
vnútorných pravidlách podnikov alebo 
pravidlách upravujúcich nezávislé povolania 
a profesie a organizácie zamestnancov a 
zamestnávateľov, v individuálnych 
zmluvách o zamestnaní alebo akýchkoľvek 
ďalších opatreniach sa vyhlásia alebo sa 
môžu vyhlásiť za neplatné alebo sa zmenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 24 bod (c)

c) systémy, ktoré obsahujú takéto 
ustanovenia nemusia byť schválené alebo 
rozšírené správnymi opatreniami.

(c) zamestnanecké systémy a systémy 
sociálneho zabezpečenia, ktoré obsahujú 
takéto ustanovenia nemusia byť schválené 
alebo rozšírené správnymi opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 25 názov (nový)

Šikanovanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 26 názov (nový)

Postihy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 27 názov (nový)

Predchádzanie diskriminácii

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 27

Členské štáty povzbudia v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
kolektívnymi zmluvami alebo postupmi 
zamestnancov a tých, ktorí sú zodpovední 
za prístup k odbornému vzdelávaniu, aby 
prijali opatrenia na zabránenie všetkým 
formám diskriminácie na základe pohlavia, 
najmä obťažovania a sexuálneho 
obťažovania na pracovisku.

Členské štáty zabezpečia v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
kolektívnymi zmluvami alebo postupmi, aby 
sa prijali opatrenia na zabránenie všetkým 
formám diskriminácie, najmä obťažovania a 
sexuálneho obťažovania v súvislosti s 
odborným vzdelávaním, postupom v 
zamestnaní a prístupom k zamestnaniu na 
pracovisku.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 27 odsek 1a (nový)

Je potrebné povzbudiť zamestnávateľov a 
osoby zodpovedné za prístup k odbornému 
vzdelávaniu k tomu, aby v rámci ich 
povinností prijali opatrenia, ktoré sú 
uvedené v prvom odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 28 názov (nový)

Minimálne požiadavky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 28

Uplatňovanie smernice nie je v žiadnom 
prípade dostatočným dôvodom na zníženie 
úrovne ochrany pracovníkov v oblastiach, na 
ktoré sa smernica vzťahuje, bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov 
reagovať na zmenenú situáciu zavedením 
zákonov, nariadení a administratívnych 
predpisov, ktoré sa odlišujú od tých 
ustanovení, ktoré boli v platnosti v čase 
oznámenia tejto smernice, za predpokladu, 
že sa dodržiavajú ustanovenia tejto 
smernice.  

1. Uplatňovanie smernice nie je v žiadnom 
prípade dostatočným dôvodom na zníženie 
úrovne ochrany pracovníkov v oblastiach, na 
ktoré sa smernica vzťahuje, bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov 
reagovať na zmenenú situáciu zavedením 
zákonov, nariadení a administratívnych 
predpisov, ktoré sa odlišujú od tých 
ustanovení, ktoré boli v platnosti v čase 
oznámenia tejto smernice, za predpokladu, 
že sa dodržiavajú ustanovenia tejto 
smernice.  

2. Členské štáty môžu zaviesť alebo 
zachovať ustanovenia, ktoré sú 
priaznivejšie pre dodržiavanie zásady 
rovnakého zaobchádzania, ako sú 
ustanovenia uvedené v tejto smernici. 

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 29 názov (nový)

Rovnosť pohlaví

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 30

Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia 
prijaté podľa tejto smernice spolu s 
ustanoveniami, ktoré sú už účinné, dali na 
vedomie všetkým zainteresovaným osobám, 
napríklad na pracoviskách, všetkými 
vhodnými prostriedkami.

Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia 
prijaté podľa tejto smernice spolu s 
ustanoveniami, ktoré sú už účinné, dali na 
vedomie všetkým zainteresovaným osobám, 
napríklad na pracoviskách, všetkými 
vhodnými prostriedkami, a v súvislosti s 
odborným vzdelávaním, postupom v 
zamestnaní a prístupom k zamestnaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 31 názov (nový)

Správy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 31 odsek 2

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
členské štáty oznámia Komisii každé štyri 
roky znenie všetkých opatrení prijatých 
podľa článku 141 ods. 4 Zmluvy, ako aj 
správy o týchto opatreniach a ich 
vykonávaní. Na základe týchto informácií 
Komisia prijme a uverejní každé štyri roky 
správu, ktorá bude obsahovať porovnávacie 
hodnotenie všetkých opatrení po zohľadnení 
vyhlásenia č. 28 pripojeného k záverečnému 
aktu Amsterdamskej zmluvy.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
členské štáty oznámia Komisii každé dva 
roky znenie všetkých opatrení prijatých 
podľa článku 141 ods. 4 Zmluvy, ako aj 
správy o týchto opatreniach a ich 
vykonávaní. Na základe týchto informácií 
Komisia prijme a uverejní každé dva roky 
správu, ktorá bude obsahovať porovnávacie 
hodnotenie všetkých opatrení s ohľadom na 
vyhlásenie č. 28 pripojené k Záverečnému 
aktu Amsterdamskej zmluvy.

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 32 názov (nový)

Preskúmanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 33 názov (nový)

Vykonávanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 34 názov (nový)

Zrušenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 35 názov (nový)

Nadobudnutie účinnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 36 názov (nový)

Adresáti
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