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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen in vsebina predloga

Namen predloga Komisije je poenostaviti, posodobiti in izboljšati zakonodajo Skupnosti na 
področju enake obravnave in enakih možnosti za moške in ženske s preoblikovanjem določb 
sedem direktiv in sodne prakse Sodišča ES v eno samo besedilo.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka meni, da treba je do sedaj razdrobljeno zakonodajo o enakih možnostih in enaki 
obravnavi moških in žensk glede zaposlitve in poklica nadomestiti z novo, moderno, enotno 
in preglednejšo zakonodajo.  Zato pozdravlja predlog Komisije,  katerega cilj je zagotoviti 
izvrševanje načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk v zvezi z dostopom 
do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev.  Načelo enake 
obravnave in enakih možnosti za moške in ženske predstavlja pomemben del evropske 
socialne in gospodarske politike.

Pojasnitev in poenostavitev zakonodaje Skupnosti o enakosti moških in žensk na področju 
zaposlovanja in poklica bosta pripomogli k večji pravni varnosti, jasnosti in posodobitvi 
zakonodaje.  Povečala se bo tudi učinkovitost ukrepov, ki jih sprejemajo države članice z 
namenom zagotovitve učinkovite uporabe načela enakega plačila in enake obravnave, tako da 
bo vsaka oseba, oškodovana zaradi diskriminacije na podlagi spola, lahko uveljavljala svoje 
pravice. 

Pripravljavka podpira glavne novosti, ki jih predlaga Komisija:

- integracijo ustaljene sodne prakse Sodišča ES, zlasti v zvezi z enako obravnavo v 
poklicnih sistemih socialne varnosti,

- izvajanje zagotovil iz Direktive 2002/73/ES, zlasti v zvezi s poklicnimi sistemi, 
- razširitev določb o dokaznem bremenu na vsa področja, ki jih zajema pričujoči 

predlog direktive.

Preoblikovanje

Načelo enake obravnave se je iz ene same določbe o enakem plačilu v Rimski pogodbi razvilo 
v zelo pomemben in obsežen pravni red na področju enakosti moških in žensk.  
Amsterdamska pogodba je bistveno povečala možnosti EU, da ukrepa na področju enake 
obravnave in enakih možnosti za moške in ženske, saj je evropskemu zakonodajnemu organu 
dala pravno podlago in priznala enakost med moškimi in ženskami kot temeljno načelo ter 
enega od ciljev in nalog Skupnosti.

Zgornji dosežki so nato vodili k pomembnemu razvoju sekundarne zakonodaje.  Tudi sodna 
praksa Sodišča ES v zvezi z enakostjo med moškimi in ženskami je prispevala k nadaljnjemu 
razvoju in razjasnitvi načela enake obravnave in enakih možnosti za moške in ženske.  
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Kljub temu je postalo očitno, da je treba zaradi preglednosti in lažje uporabe sekundarno 
zakonodajo o enakosti med moškimi in ženskami na področju zaposlovanja posodobiti in 
poenostaviti.  Pri tem je bilo treba upoštevati tudi širitev EU, starost nekaterih direktiv 
(kakšne so stare že dvajset let), prakso Sodišča ES in sprejetje podobne zakonodaje EU (13 
direktiv).

Po posvetovanju z interesnimi skupinami je Komisija predlagala preoblikovano direktivo kot 
najpomembnejši instrument za dosego zgoraj naštetih ciljev.

Pripravljavka se strinja s Komisijo, da lahko preoblikovana direktiva pripomore k:

- enemu samemu razumljivemu besedilu na osnovi sedanjih direktiv,
- odražanju ustaljene sodne prakse Sodišča ES in s tem k pravni varnosti in jasnosti,
- upoštevanju uporabe horizontalnih določb Direktive 2002/73/ES in direktive o 

obrnjenem dokaznem bremenu v primerih diskriminacije na podlagi spola do enakega 
plačila in poklicnih sistemov socialne varnosti,

- pospešitvi izvrševanja načela enake obravnave.

Pripravljavka osnutka mnenja meni, da bo preoblikovanje obstoječih direktiv v eno samo 
besedilo zagotovilo enotno in učinkovito izvajanje načela enakosti med moškimi in ženskami 
na področju zaposlovanja in poklica.

Sklepi

Predlog direktive je zelo pomemben z vidika enakih možnosti za ženske in moške,  saj načelo 
enakega plačila za enako delo ali za delo enake vrednosti vključuje v delovno pravo ter 
nadalje pojasnjuje pravilo obrnjenega dokaznega bremena v primerih diskriminacije. Prav 
tako zagotavlja osnovni okvir za pravno podlago na področju enakih možnosti za ženske in 
moške.

Tudi prepoved spolnega nadlegovanja na delovnem mestu je pomemben del sklopa zakonov, 
namenjenih preprečevanju in reševanju različnih oblik nasilja nad ženskami.  Kljub temu je 
treba sprejeti dodatne zakonodajne ukrepe za spodbujanje enakih možnosti za ženske.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe1
Uvodna izjava 1

  
1 UL C ... /Še neobjavljeno v UL.
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(1) Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. 
februarja 1976 o izvrševanju načela enakega 
obravnavanja moških in žensk v zvezi z 
dostopom do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter delovnih 
pogojev in direktiva Sveta 86/378/EGS z 
dne 24. julija 1986 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v 
poklicnih sistemih socialne varnosti sta bili 
bistveno spremenjeni. Direktiva Sveta 
75/117/EGS z dne 10. februarja 1975 o 
približevanju zakonodaje držav članic v 
zvezi z uporabo načela enakega plačila za 
moške in ženske ter Direktiva Sveta 
97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o 
dokaznem bremenu v primerih 
diskriminacije zaradi spola prav tako 
vsebujeta določbe, katerih namen je 
izvajanje načela enakega obravnave med 
moškimi in ženskami. Ker so bile te 
direktive naknadno spremenjene, jih je treba
zaradi jasnosti pa tudi zato, da se sestavi eno 
samo besedilo, ki bo združilo vse glavne 
določbe na tem področju kot tudi nekatere 
elemente, izhajajoče iz sodne prakse Sodišča 
Evropskih skupnosti, preoblikovati.

(1) Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. 
februarja 1976 o izvrševanju načela enakega 
obravnavanja moških in žensk v zvezi z 
dostopom do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter delovnih 
pogojev in direktiva Sveta 86/378/EGS z 
dne 24. julija 1986 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v 
poklicnih sistemih socialne varnosti sta bili 
bistveno spremenjeni. Direktiva Sveta 
75/117/EGS z dne 10. februarja 1975 o 
približevanju zakonodaje držav članic v 
zvezi z uporabo načela enakega plačila za 
moške in ženske ter Direktiva Sveta 
97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o 
dokaznem bremenu v primerih 
diskriminacije zaradi spola prav tako 
vsebujeta določbe, katerih namen je 
izvajanje načela enakega obravnavanja med 
moškimi in ženskami. Ker so bile te 
direktive naknadno spremenjene, so bile
zaradi jasnosti pa tudi zato, da se je sestavilo 
eno samo besedilo, ki združuje vse glavne 
določbe na tem področju kot tudi nekatere 
elemente, izhajajoče iz sodne prakse
Sodišča Evropskih skupnosti, preoblikovane.

Predlog spremembe2
Uvodna izjava 6

(6) Nadlegovanje, vezano na spol osebe, in 
spolno nadlegovanje sta v nasprotju z 
načelom enakega obravnavanja moških 
in žensk in se morata za doseganje te 
direktive šteti kot diskriminacija na podlagi 
spola. Do teh oblik diskriminacije ne prihaja 
le na delovnem mestu, ampak tudi v zvezi z 
dostopom do zaposlitve in poklicnim 
usposabljanjem.

(6) Nadlegovanje in spolno nadlegovanje sta 
v nasprotju z načelom enakega obravnavanja 
moških in žensk in se morata za doseganje te 
direktive šteti kot diskriminacija na podlagi 
spola. Do teh oblik diskriminacije ne prihaja 
le na delovnem mestu, ampak tudi v zvezi z 
dostopom do zaposlitve in poklicnim 
usposabljanjem.

Obrazložitev

Nadlegovanje ni vezano na spol osebe.

Predlog spremembe 3
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Uvodna izjava 7

(7) V tem smislu je treba delodajalce in 
odgovorne za poklicno usposabljanje 
spodbuditi k sprejetju ukrepov za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije na podlagi 
spola, zlasti preventivnih ukrepov proti 
nadlegovanju in spolnemu nadlegovanju na 
delovnem mestu v skladu z veljavno 
nacionalno zakonodajo.

(7) V tem smislu in v smislu dostopa do 
zaposlitve in poklicnega usposabljanja je 
treba delodajalce in odgovorne za poklicno 
usposabljanje spodbuditi k sprejetju ukrepov 
za boj proti vsem oblikam diskriminacije na 
podlagi spola, zlasti preventivnih ukrepov 
proti nadlegovanju in spolnemu 
nadlegovanju na delovnem mestu in v smislu 
dostopa do zaposlitve in poklicnega 
usposabljanja v skladu z veljavno 
nacionalno zakonodajo.

Obrazložitev

Nadlegovanje in spolno nadlegovanje se ne pojavljata le na delovnem mestu, temveč tudi v 
zvezi z dostopom do zaposlitve in poklicnega usposabljanja.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8

(8) Načelo enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti, kakor je določa člen 
141 Pogodbe, predstavlja pomemben vidik 
načela enake obravnave moških in žensk.
Zato je treba sprejeti nadaljnje določbe za 
njegovo izvajanje.

(8) Načelo enakega plačila za enako delo ali
delo enake vrednosti, kakor ga jasno določa
člen 141 Pogodbe in uveljavlja sodna 
praksa Sodišča ES, predstavlja pomemben 
vidik načela enake obravnave moških in 
žensk ter je bistven in nujen sestavni del 
pravnega reda Skupnosti v zvezi z 
diskriminacijo na podlagi spola. Zato je 
treba sprejeti nadaljnje določbe za njegovo 
izvajanje.

Obrazložitev
Predlog spremembe upošteva besedilo uvodne izjave 16 iz Direktive 2002/73/ES.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) V skladu z ustaljeno prakso Sodišča 
ES je treba pri presoji o tem, ali delavci 
opravljajo enako delo ali delo enake 
vrednosti, določiti, ali so ti delavci ob 
upoštevanju vrste dejavnikov, vključno z 
naravo dela, usposabljanjem in delovnimi 
pogoji, v primerljivi situaciji.
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 8.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) V primeru plačevanja prispevkov v 
pokojninske sklade z vnaprej opredeljenimi 
koristmi lahko nekateri elementi – kot so 
pretvorba dela rednih pokojninskih 
prispevkov v kapital, prenos pokojninskih 
pravic, družinska pokojnina, ki se 
vzdrževancu izplača v zameno za odpoved 
delu letnih pokojninskih izplačil, ali nižja 
pokojnina, kadar se delavec odloči za 
predčasno upokojitev – predstavljajo 
neenako obravnavo, če je razlika v zneskih 
posledica uporabe različnih aktuarskih 
faktorjev glede na spol pri plačevanju 
prispevkov v sistem pokojninskega 
zavarovanja

Obrazložitev

Nadaljnja obrazložitev uvodne izjave 13 in točke 1(h) člena 8 z nekaterimi primeri, ki so 
lahko koristni pri uporabi predlagane direktive. 

Predlog spremembe7
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) V skladu z ustaljeno prakso Sodišča 
ES Protokol Barber1 ne posega v pravico 
do vključitve v sistem poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, časovna 
omejitev učinkov iz sodbe Sodišča ES v 
zadevi C-262/88, Barber v. Guardian Royal 
Exchange Assurance Group pa se ne 
uporablja za pravico do vključitve v sistem 
poklicnega pokojninskega zavarovanja; 
Sodišče je razsodilo tudi, da se nacionalni 
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predpisi glede rokov za vlaganje pravnih 
sredstev po nacionalni zakonodaji lahko 
uporabijo za delavce, ki uveljavljajo pravico 
do vključitve v sistem poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, če niso ti manj 
ugodni od rokov za podobna pravna 
sredstva na podlagi nacionalne zakonodaje 
in če v praksi ne omogočajo uveljavljanja 
pravic, dodeljenih s pravnim redom 
Skupnosti; Sodišče je opozorilo tudi na 
dejstvo, da lahko delavec zahteva vključitev 
v sistem poklicnega pokojninskega 
zavarovanja z veljavnostjo za nazaj, kar pa 
mu ne omogoča, da bi se izognil plačilu 
prispevkov za zadevno obdobje.
(1) Protokol št. 17 o členu 141 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropskih skupnosti (1992).

Obrazložitev

Nadaljnja obrazložitev uvodne izjave 14 in sklicevanje na zadevo Barber.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 15 a (novo)

(15a) Ta direktiva ne posega v svobodo 
združevanja, vključno s pravico do 
ustanavljanja sindikatov z drugimi in do 
včlanjevanja v sindikate zaradi varovanja 
svojih interesov. Ukrepi v smislu člena 
141(4) Pogodbe lahko vključujejo članstvo 
ali nadaljevanje dejavnosti organizacij ali 
sindikatov, katerih glavni cilj je krepitev 
načela enake obravnave žensk in moških v 
praksi.

Obrazložitev

Vključitev uvodne izjave 7 iz Direktive 2002/73/ES je primerna glede na besedilo predloga 
direktive.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 15 b (novo)
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(15b) Prepoved diskriminacije ne sme 
vplivati na ohranjanje ali sprejemanje 
ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju ali 
kompenzaciji za prikrajšanost oseb enega 
spola. Takšni ukrepi omogočajo 
organiziranje oseb enega spola, kadar je 
njihov glavni cilj uveljavljanje posebnih 
potreb teh oseb in spodbujanje enakosti 
med ženskami in moškimi.

Obrazložitev

Vstavitev uvodne izjave 15 iz Direktive 2002/73/ES je primerna glede na besedilo predloga 
direktive.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) V resoluciji Sveta in ministrov za 
zaposlovanje in socialno politiko, ki so se 
sestali v okviru Sveta, z dne 29. junija 2000 
o uravnoteženi udeležbi moških in žensk v 
družinskem in poklicnem življenju1, so bile 
države članice pozvane, da preučijo 
možnosti svojih pravnih sistemov in 
delavcem dodelijo individualno in 
neprenosljivo pravico do očetovskega 
dopusta ob ohranitvi njihovih pravic v zvezi 
z zaposlitvijo.  V tem smislu je treba 
poudariti, da imajo države članice možnost 
odločitve o dodelitvi takšne pravice kot tudi 
možnost določitve kakršnih koli pogojev 
razen odpusta in vrnitve na delovno mesto, 
ki jih ta direktiva ne določa.
(1) UL C 218, 31.7.2000, str. 5.

Obrazložitev

Glej člen 16 predloga direktive.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 19 b (novo)
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(19b) Podobni pogoji veljajo za 
individualno in neprenosljivo pravico do 
posvojiteljskega dopusta, ki jo države 
članice dodelijo ob ohranitvi pravic v zvezi 
z zaposlitvijo.  V tem smislu je treba 
poudariti, da imajo države članice možnost 
odločitve o dodelitvi takšne pravice kot tudi 
možnost določitve kakršnih koli pogojev 
razen odpusta in vrnitve na delovno mesto, 
ki jih ta direktiva ne določa.

Obrazložitev

Glej člen 16 predloga direktive.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 22

(22) Sprejetje določb o dokaznem bremenu 
ima pomembno vlogo pri zagotavljanju 
učinkovitega izvajanja načela enake 
obravnave. Kot je odločilo Sodišče ES, se 
sprejmejo določbe, s katerimi se zagotovi, da 
se dokazno breme prenese na obtoženca, 
kadar obstaja verjetnost, da gre za 
diskriminacijo, razen v zvezi s postopkom, v 
katerem je obravnava zadeve naloga sodišča 
ali pristojnega organ. Kljub temu je potrebno 
pojasniti, da presoja dejstev, na podlagi 
katerih se sklepa, da gre za neposredno ali 
posredno diskriminacijo, ostaja v obravnavi 
pristojnega nacionalnega organa v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali prakso. Države 
članice tudi odločajo, ali se v primerni fazi 
sodnega postopka uvedejo pravila o 
dokazovanju, ki so za tožnika ugodnejša.

(22) Sprejetje določb o dokaznem bremenu 
ima pomembno vlogo pri zagotavljanju 
učinkovitega izvajanja načela enake 
obravnave. Kot je odločilo Sodišče ES, se 
sprejme določbe, s katerimi se zagotovi, da 
se dokazno breme prenese na obtoženca, 
kadar je očitno, da gre za diskriminacijo, 
razen v zvezi s postopkom, v katerem je 
obravnava zadeve naloga sodišča ali 
pristojnega nacionalnega organa. Kljub 
temu je potrebno pojasniti, da presoja 
dejstev, na podlagi katerih se sklepa, da gre 
za neposredno ali posredno diskriminacijo, 
ostaja v obravnavi pristojnega nacionalnega 
organa v skladu z nacionalno zakonodajo ali 
prakso. Države članice tudi odločajo, ali se v 
primerni fazi sodnega postopka uvedejo 
pravila o dokazovanju, ki so za tožnika 
ugodnejša.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 24

(24) Pravica do učinkovitega sodnega 
varstva je ena temeljnih pravic, zato je 

(24) Pravica do učinkovitega sodnega 
varstva je ena temeljnih pravic, zato je 
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delavcem primerno zagotoviti, da tako 
varstvo uživajo tudi po koncu delovnega 
razmerja, ki je privedlo do domnevne kršitve 
načela enake obravnave. 

delavcem primerno zagotoviti, da tako 
varstvo uživajo tudi po koncu delovnega 
razmerja, ki je privedlo do domnevne kršitve 
načela enake obravnave. Delavec, ki brani 
osebo, varovano na podlagi te direktive, ali 
zanjo priča, je upravičen do enakega 
varstva.

Obrazložitev

Pravica delavca, ki brani osebo ali zanjo priča, do sodnega varstva je omenjena že v 
Direktivi 2002/73/ES (glej uvodno izjavo 17).  Tudi v tej direktivi mora biti jasno razvidno, da 
je delavec upravičen do enakega varstva.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 25

(25) Sodišče ES je odločilo, da je načelo 
enake obravnave lahko dejansko učinkovito 
le, če se ob vsaki kršitvi dodeli odškodnina, 
sorazmerna utrpeli škodi. Zato je primerno 
izključiti možnost določitve zgornje meje za 
takšno odškodnino.

(25) Sodišče ES je odločilo, da je načelo 
enake obravnave lahko dejansko učinkovito 
le, če se ob kršitvi tega načela dodeli 
odškodnina, sorazmerna utrpeli škodi. Zato 
je primerno izključiti možnost določitve 
zgornje meje za takšno odškodnino, razen v 
primeru, ko delodajalec dokaže, da je edina 
škoda, ki jo je utrpel tožnik zaradi 
diskriminacije v smislu te direktive, 
neupoštevanje njegove prošnje za delovno 
mesto.

Obrazložitev

Skladnost s členom 18 predloga direktive.

Predlog spremembe 15
Člen 1, Naslov (novo)

Namen

Predlog spremembe 16
Člen 1, odstavek 2, točka (a)
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(a) dostop do zaposlitve, vključno z 
napredovanjem, in do poklicnega 
usposabljanja;

(a) delovni pogoji, vključno s plačo;

Obrazložitev

Vrstni red točk v tem členu je treba spremeniti in jih uskladiti z vrstnim redom poglavij pod 
naslovom II.

Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 2, točka (b)

(b) delovni pogoji, vključno s plačo; (b) poklicni sistem socialne varnosti;

Obrazložitev

Vrstni red točk v tem členu je treba spremeniti in jih uskladiti z vrstnim redom poglavij pod 
naslovom II.

Predlog spremembe 18
Člen 1, odstavek 2, točka (c)

(c) poklicni sistem socialne varnosti. (c) dostop do zaposlitve, vključno z
napredovanjem, in do poklicnega 
usposabljanja;

Obrazložitev

Vrstni red točk v tem členu je treba spremeniti in jih uskladiti z vrstnim redom poglavij pod 
naslovom II.

Predlog spremembe 19
Člen 2, Naslov (novo)

Opredelitve

Predlog spremembe 20
Člen 2, odstavek 1, točka (c)
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(c) nadlegovanje: če pride do nezaželenega 
ravnanja v zvezi s spolom osebe, katerega 
namen ali posledica je kratenje dostojanstva 
osebe in ustvarjanje zastrašujočega, 
sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali 
žaljivega okolja;

(c) nadlegovanje: če pride do nezaželenega 
ravnanja, katerega namen ali posledica je 
kratenje dostojanstva osebe in ustvarjanje 
zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, 
sramotilnega ali žaljivega okolja;

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe 1 (uvodna izjava 6).

Predlog spremembe 21
Člen 2, odstavek 1, točka (d)

(c) spolno nadlegovanje: če pride do kakršne 
koli oblike nezaželenega verbalnega, 
neverbalnega ali fizičnega spolnega 
ravnanja, katerega namen ali posledica je 
kratenje dostojanstva osebe, in še zlasti 
ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, 
ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega 
okolja;

(c) spolno nadlegovanje: če pride do kakršne 
koli oblike nezaželenega verbalnega, 
fizičnega ali drugega spolnega ravnanja,
katerega namen ali posledica je kratenje 
dostojanstva osebe, in še zlasti ustvarjanje 
zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, 
sramotilnega ali žaljivega okolja;

Obrazložitev

Med fizičnim in neverbalnim ravnanjem ni razlike.

Predlog spremembe 22
Člen 2, odstavek 1, točka (e)

(e) plača: običajna osnovna ali minimalna
mezda ali plača ter kakršni koli drugi 
prejemki v denarju ali v naravi, ki jih 
delavec prejme v zvezi z zaposlitvijo 
neposredno ali posredno od svojega 
delodajalca;

(e) plača: običajna mezda ali plača ter 
kakršni koli drugi prejemki v denarju ali v 
naravi, ki jih delavec prejme v zvezi z 
zaposlitvijo neposredno ali posredno od 
svojega delodajalca;

Obrazložitev

Treba je vključiti vse mezde, ne samo osnovne ali minimalne.

Predlog spremembe 23
Člen 2, odstavek 2, točka (b a) (novo)
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(ba) manj ugodno obravnavanje žensk, ki je 
povezano z nosečnostjo ali porodniškim
dopustom v smislu Direktive 92/85/EGS.

Obrazložitev

Glede na ustaljeno prakso Sodišča ES gre tudi pri manj ugodni obravnavi nosečnic ali žensk 
na porodniškem dopustu za diskriminacijo.  To določa tudi Direktiva 2002/73/ES. Zaradi 
jasnosti in doslednosti se zgornja določba vključi v člen 2 predloga direktive namesto člena 
15.

Predlog spremembe 24
Člen 3, Naslov (novo)

Področje uporabe

Predlog spremembe 25
Člen 3, odstavek 1

1. Ta direktiva velja za delavce, vključno s 
samozaposlenimi osebami, z osebami, 
katerih delo je prekinjeno zaradi bolezni, 
materinstva, nesreče ali brezposelnosti brez 
lastne krivde, in z iskalci zaposlitve, ter za 
upokojene in invalidne delavce in za tiste, ki 
se nanje sklicujejo, v skladu z zakonodajami 
in/ali praksami držav članic.

1. Ta direktiva velja za delavce, vključno s 
samozaposlenimi osebami, z osebami, 
katerih delo je prekinjeno zaradi bolezni, 
materinstva, očetovskega dopusta, 
starševskega dopusta, nesreče ali 
brezposelnosti brez lastne krivde, in z iskalci 
zaposlitve, ter za upokojene in invalidne 
delavce in za tiste, ki se nanje sklicujejo, v 
skladu z zakonodajami in/ali praksami držav 
članic.

Obrazložitev

Ta direktiva mora zaščiti vse zaposlene starše, moške in ženske.

Predlog spremembe 26
Člen 4, Naslov (novo)

Prepoved diskriminacije
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Predlog spremembe 27
Člen 4, odstavek 1

Za isto delo ali za delo, za katerega je 
predvidena enaka vrednost, se odpravi 
vsakršna diskriminacija na podlagi spola v 
zvezi z vsemi vidiki in možnostmi 
nadomestila, pripisanega posameznemu 
viru. 

Za isto delo ali za delo, za katerega je 
predvidena enaka vrednost, se odpravi 
vsakršna diskriminacija na podlagi spola v 
zvezi z vsemi vidiki in možnostmi 
nadomestila. 

Predlog spremembe 28
Člen 5, Naslov (novo)

Prepoved diskriminacije

Predlog spremembe 29
Člen 6, Naslov (novo)

Materialno področje uporabe

Predlog spremembe 30
Člen 7, Naslov (novo)

Izjeme med materialnimi področji uporabe

Predlog spremembe 31
Člen 8, Naslov (novo)

Primeri diskriminacije na podlagi spola

Predlog spremembe 32
Člen 8, odstavek 1, točka (d)

(d) določanje različnih pravil, razen kot je 
predvideno v točkah (h), (i) in (j), za 
povračilo prispevkov, če delavec zapusti 
sistem, ne da bi izpolnil pogoje, ki 
zagotavljajo odložljivo pravico do 

(d) določanje različnih pravil, razen kot je 
predvideno v točkah (h), in (j), za povračilo 
prispevkov, če delavec zapusti sistem, ne da 
bi izpolnil pogoje, ki zagotavljajo odložljivo 
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dolgoročnih dajatev; pravico do dolgoročnih dajatev;

Obrazložitev

Točka (i) velja za izjemo načela enakega obravnavanja. To je napaka, ki izvira iz dejstva, da 
je točka (i) Direktive 96/97/ES sestavljena iz dveh delov:

(1) sedanja točka (i) „določanje različnih ravni prispevkov za delavce“,

(2) sedanja točka (i) „določanje različnih ravni prispevkov za zaposlene“, razen: (...)

V svojem sedanjem predlogu je Komisija ti dve točki ločila.

Predlog spremembe 33
Člen 8, odstavek 1, točka (g)

(g) prekine zadrževanje ali pridobivanje 
pravic med porodniškim dopustom ali 
dopustom iz družinskih razlogov, ki jih 
zagotavlja zakon ali sporazum in ki jih 
plačuje delodajalec;

(g) prekine zadrževanje ali pridobivanje 
pravic med porodniškim dopustom, 
dopustom zaradi posvojitve, starševskim 
dopustom ali dopustom iz družinskih 
razlogov, ki jih zagotavlja zakon ali 
sporazum in ki jih plačuje delodajalec;

Obrazložitev

Primerno bi bilo uporabiti pojem starševskega dopusta, ki temelji na Direktivi Sveta 96/34/ES 
z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenim med UNICE, 
CEEP in ETUC, ne pa na očetovskem dopustu. Koncept očetovskega dopusta je ožji od 
koncepta starševskega dopusta in ni predviden v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 34
Člen 8, odstavek 1, točka (k)

(k) določa različne standarde ali standarde,
ki veljajo samo za delavce nekega spola, 
razen, kot je določeno v točkah (h), (i) in (j), 
v zvezi z jamčenjem ali ohranitvijo pravice 
do odloženih dajatev, če delavec zapusti 
sistem.

(k) določa različne standarde ali standarde, 
ki veljajo samo za delavce nekega spola, 
razen, kot je določeno v točkah (h), in (j), v 
zvezi z jamčenjem ali ohranitvijo pravice do 
odloženih dajatev, če delavec zapusti sistem.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 8 (člen 8, odstavek 1, točka(d)).

Predlog spremembe 35
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Člen 9, Naslov (novo)

Samozaposleni delavci, prilagoditvena 
klavzula

Predlog spremembe 36
Člen 10, Naslov (novo)

Samozaposleni delavci, klavzula o odlogu

Predlog spremembe 37
Člen 11, Naslov (novo)

Veljavnost za nazaj

Predlog spremembe 38
Člen 12, Naslov (novo)

Prilagodljiva upokojitvena starost

Predlog spremembe 39
Člen 13, Naslov (novo)

Prepoved diskriminacije

Predlog spremembe 40
Člen 13, odstavek 1, točka (c)

(c) pogoji zaposlovanja in delovnimi pogoji, 
vključno s prekinitvijo delovnega razmerja, 
ter plačilom v skladu s to direktivo;

(c) pogoji zaposlovanja in delovnimi pogoji, 
vključno s prekinitvijo delovnega razmerja, 
ter plačilom v skladu s to direktivo in 
členom 141 Pogodbe;

Predlog spremembe 41
Člen 14, Naslov (novo)

Pozitivni ukrepi
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Predlog spremembe 42
Člen 14

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
ukrepe v smislu člena 141(4) Pogodbe za 
dejansko zagotovitev popolne enakosti 
moških in žensk v poklicnem življenju.

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
ukrepe v smislu člena 141(4) Pogodbe za 
dejansko zagotovitev popolne enakosti 
moških in žensk v poklicnem življenju in 
tudi v zvezi z dostopom do zaposlitve, 
poklicnega usposabljanja in napredovanja 
ter v zvezi z delovnimi pogoji.

Obrazložitev

Zelo je pomembno jasno opredeliti te primere, za katere mora veljati načelo enakega 
obravnavanja.

Predlog spremembe 43
Člen 15, Naslov (novo)

Vrnitev s porodniškega dopusta

Predlog spremembe 44
Člen 15, odstavek 1

1. Manj ugodno obravnavanje žensk, ki je 
povezano z nosečnostjo ali porodniškim 
dopustom, je diskriminacija v smislu te 
direktive.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 2, točka 2(c).

Predlog spremembe 45
Člen 15, odstavek 2

2. Ženska na porodniškem dopustu ima 
pravico, da se po koncu porodniškega 
dopusta vrne na svoje delovno mesto ali na 
enakovredno delovno mesto v razmerah, ki 

2. Ženska na porodniškem dopustu ima 
pravico, da se po koncu porodniškega 
dopusta ali po odsotnosti, neposredno 
povezani s posvojitvijo ali starševskim 
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niso zanjo nič manj ugodne, in da koristi vse 
izboljšave v zvezi z delovnimi pogoji, do 
katerih bi bila upravičena v času svoje 
odsotnosti.

dopustom, vrne na svoje delovno mesto ali 
na enakovredno delovno mesto v razmerah, 
ki niso zanjo nič manj ugodne, in da koristi 
vse izboljšave v zvezi z delovnimi pogoji, do 
katerih bi bila upravičena v času svoje 
odsotnosti.

Obrazložitev

Pravico do porodniškega in očetovskega dopusta je treba izvajati dosledno z učinkovito 
zaščito pred diskriminacijo, ki prizadene starše, ki uporabljajo pravice iz nacionalne 
zakonodaje. Ženske in moški morajo uživati enakovredno zaščito v zvezi s pravico do vrnitve 
na delo po dopustu za negovanje majhnih otrok. Ta predlog spremembe je enak predlogu 
spremembe Evropskega parlamenta za člen 2(7) Direktive 2002/73/ES o spremembi Direktive 
Sveta 76/207/EGS o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z 
dostopom do zaposlitve, s poklicnim usposabljanjem in napredovanjem ter delovnimi pogoji.

Predlog spremembe 46
Člen 16, Naslov (novo)

Starševski in posvojiteljski dopust

Predlog spremembe 47
Naslov III, Poglavje I, Naslov 

Obramba pravic Pravna sredstva in izvajanje

Predlog spremembe 48
Člen 17, Naslov (novo) 

Obramba pravic

Predlog spremembe 49
Člen 17, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da so, po
morebitnem zatekanju k drugim pristojnim 
organom, sodni in/ali upravni postopki za 
izpolnitev obveznosti po tej direktivi, 
vključno s postopki poravnave, če jih države 
članice štejejo za primerne, na voljo vsem 

1. Države članice zagotovijo, da so sodni 
in/ali upravni postopki za izpolnitev 
obveznosti po tej direktivi, vključno s 
postopki poravnave, posredovanja in 
arbitraže, če jih države članice štejejo za 
primerne, na voljo vsem osebam, ki menijo, 
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osebam, ki menijo, da jim je bila storjena 
krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo 
enakega obravnavanja, in sicer celo potem, 
ko se je razmerje, v katerem naj bi prišlo do 
diskriminacije, že končalo.

da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo 
uporabljeno načelo enakega obravnavanja, 
in sicer celo potem, ko se je razmerje, v 
katerem naj bi prišlo do diskriminacije, že 
končalo.

Obrazložitev

V številnih državah članicah je državljanom na voljo več kot eden upravni postopek v primeru 
sporov v zvezi z neenakim obravnavanjem, ki vplivajo na delo in zaposlitev.

Predlog spremembe 50
Člen 18, Naslov (novo)

Nadomestilo ali odškodnina

Predlog spremembe 51
Člen 18

Države članice uvedejo v svoje 
notranjepravne sisteme takšne ukrepe, ki so 
potrebni za zagotovitev resničnega in 
učinkovitega nadomestila ali odškodnine, 
ker države članice tako določijo za izgubo 
ali škodo, ki jo utrpi poškodovana oseba 
zaradi diskriminacije na podlagi spola na 
način, ki je odvračilen in sorazmeren s 
povzročeno škodo. Takšnega nadomestila 
ali odškodnine ne sme omejevati predčasna 
določitev najvišje zgornje meje, razen v 
primerih, ko lahko delodajalec dokaže, da je 
edina škoda, ki jo je zaradi diskriminacije 
utrpel tožnik v smislu te direktive, zavrnitev 
njegove prošnje za zaposlitev.

Države članice uvedejo v svoje 
notranjepravne sisteme takšne ukrepe, ki so 
potrebni za zagotovitev učinkovitih, 
sorazmernih in odvračilnih sankcij v 
primeru kršitev obveznosti iz te direktive. 
Takšno nadomestilo ali odškodnina za 
škodo, ki jo je utrpela poškodovana oseba 
zaradi diskriminacije na podlagi ravnanja, 
ki je v nasprotju s to direktivo, je resnično, 
učinkovito in sorazmerno s škodo, ki jo je 
utrpela oseba, in je ne sme omejevati 
predčasno določena najvišja zgornja meja, 
razen v primerih, ko lahko delodajalec 
dokaže, da je edina škoda, ki jo je zaradi 
diskriminacije utrpel tožnik v smislu te 
direktive, zavrnitev njegove prošnje za 
zaposlitev.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da ta člen uskladi z razdelkom 3 obrazložitvenega 
memoranduma predloga. „UKREPI, DOLOČENI V PREDLOGU DIREKTIVE“, ki, pod 
naslovom „Glavne novosti sedanjega predloga so naslednje“, veljajo za „širitev sodne prakse 
o sankcijah/kaznih za vsa področja, za katere velja sedanji predlog – v skladu s 
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spremembami, ki jih uvaja Direktiva 2002/73/ΕS – (glej člena 18 in 26 sedanjega predloga), 
in z naslovom IV obrazložitvenega memoranduma – „IZVAJANJE“, ki določa: „Zahteva, da 
države članice zagotovijo sistem učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, ki morajo 
veljati v primeru kršitev pravic, podeljenih v skladu s to direktivo za zagotovitev celovitega 
stvarnega učinka te direktive. Prav tako morajo države članice obvestiti Komisijo o določbah, 
sprejetih na tem področju.“

Predlog spremembe 52
Člen 19, Naslov (novo) 

Dokazno breme

Predlog spremembe 53
Člen 20, Naslov (novo) 

Uporaba

Predlog spremembe 54
Člen 21, Naslov (novo) 

Organi za spodbujanje enake obravnave

Predlog spremembe 55
Člen 22, Naslov (novo) 

Socialni dialog

Predlog spremembe 56
Člen 22, odstavek 1

1. V skladu s tradicijo in nacionalnimi 
praksami države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe zato, da bi olajšale dialog med 
socialnimi partnerji za spodbujanje enakega 
obravnavanja, vključno s spremljanjem 
praks na delovnem mestu, kolektivnimi 
pogodbami, kodeksi ravnanja in z iskanjem 
ali izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

1. V skladu s tradicijo in nacionalnimi 
praksami države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe zato, da bi olajšale dialog med 
socialnimi partnerji za spodbujanje enakega 
obravnavanja, vključno s spremljanjem 
praks na delovnem mestu, kar zadeva 
poklicno usposabljanje, dostop do 
zaposlitve in napredovanja ter spremljanje
kolektivnih pogodb, kodeksov ravnanja ter z 
iskanjem ali izmenjavo izkušenj in dobrih 
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praks.

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe 10 (člen14).

Predlog spremembe 57
Člen 22, odstavek 3

3. V skladu z zakonodajo, kolektivnimi 
pogodbami ali državnimi praksami države 
članice spodbujajo delodajalce, da na 
sistematičen in organiziran način spodbujajo 
enako obravnavanje moških in žensk na 
delovnem mestu.

3. V skladu z zakonodajo, kolektivnimi 
pogodbami ali državnimi praksami države 
članice spodbujajo delodajalce, da na 
sistematičen in organiziran način spodbujajo 
enako obravnavanje moških in žensk pri 
poklicnem usposabljanju, dostopu do 
zaposlitve in napredovanja ter delovnih 
pogojih.

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe 10 (člen14).

Predlog spremembe 58
Člen 23, Naslov (novo) 

Dialog z nevladnimi organizacijami

Predlog spremembe 59
Člen 24, Naslov (novo) 

Upoštevanje načela enake obravnave

Predlog spremembe 60
Člen 24 , točka (b)

(b) določbe, ki so v nasprotju z načelom 
enakega obravnavanja v pogodbah in so 
vključene v pogodbe ali kolektivne pogodbe, 
preglednice višine plač, plačne dogovore, 
notranja pravila podjetij ali pravila, ki 
urejajo neodvisne dejavnosti in poklice, ter 

(b) določbe, ki so v nasprotju z načelom 
enakega obravnavanja in so vključene v 
individualne ali kolektivne pogodbe o 
zaposlitvi za polni ali polovični delovni čas
ali kolektivne pogodbe, preglednice višine 
plač, plačne dogovore, notranja pravila 
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organizacije delavcev in delodajalcev, 
individualne pogodbe o zaposlitvi ali katere 
koli druge sporazume, se ali se lahko 
razglasijo za nične in neveljavne ali pa se 
spremenijo;

podjetij ali pravila, ki urejajo neodvisne 
dejavnosti in poklice, ter organizacije 
delavcev in delodajalcev, individualne 
pogodbe o zaposlitvi ali katere koli druge 
sporazume, se ali se lahko razglasijo za 
nične ali pa se spremenijo;

Predlog spremembe 61
Člen 24, točka (c)

(c) sistemi, ki vsebujejo take določbe se ne 
morejo odobriti ali razširiti z upravnimi 
ukrepi.

(c) poklicni sistemi in sistemi socialne 
varnosti, ki vsebujejo take določbe se ne 
morejo odobriti ali razširiti z upravnimi 
ukrepi.

Predlog spremembe 62
Člen 25, Naslov (novo)

Negativno obravnavanje

Predlog spremembe 63
Člen 26, Naslov (novo)

Sankcije

Predlog spremembe 64
Člen 27, Naslov (novo)

Preprečevanje diskriminacije

Predlog spremembe 65
Člen 27 

Države članice na podlagi svoje zakonodaje, 
kolektivnih pogodb ali državnih praks 
spodbujajo delodajalce in osebe, ki so 
odgovorne za dostop do poklicnega 

Države članice na podlagi svoje zakonodaje, 
kolektivnih pogodb ali državnih praks 
zagotavljajo, da so sprejeti ukrepi za 
preprečevanje vseh oblik diskriminacije, še 
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usposabljanja, k sprejetju ukrepov za 
preprečevanje vseh oblik diskriminacije na 
podlagi spola ter zlasti nadlegovanja in 
spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.

zlasti spolnega nadlegovanja, v zvezi s 
poklicnim usposabljanjem in 
napredovanjem ter dostopom do zaposlitve,
na delovnem mestu.

Obrazložitev

Države članice ne smejo samo omogočiti spodbujanja, ampak morajo tudi zagotoviti sprejetje 
ukrepov za preprečevanje vseh oblik nadlegovanja, še zlasti spolnega nadlegovanja, pojava, 
ki se ne pojavlja le na delovnem mestu, ampak tudi v zvezi z dostopom do zaposlitve in 
poklicnega usposabljanja.

Predlog spremembe 66
Člen 27, odstavek 1 a (novo)

Delodajalce in osebe, ki so odgovorne za 
poklicno usposabljanje, se prav tako 
spodbuja k sprejetju ukrepov iz prvega 
odstavka kot del njihovih nalog.

Predlog spremembe 67
Člen 28, Naslov (novo)

Minimalne zahteve

Predlog spremembe 68
Člen 28 

Izvajanje te direktive ne sme biti v nobenem 
primeru podlaga za znižanje ravni zaščite 
delavcev na področjih, kjer se uporablja, in 
ne sme posegati v pravico držav članic, da se 
odzovejo na spremembo razmer z uvedbo 
zakonov, predpisov in upravnih določb, ki se 
razlikujejo od veljavnih v času uradnega 
obvestila o tej direktivi, pod pogojem da 
upoštevajo določbe te direktive.

1. Izvajanje te direktive ne sme biti v 
nobenem primeru podlaga za znižanje ravni 
zaščite delavcev na področjih, kjer se 
uporablja, in ne sme posegati v pravico 
držav članic, da se odzovejo na spremembo 
razmer z uvedbo zakonov, predpisov in 
upravnih določb, ki se razlikujejo od 
veljavnih v času uradnega obvestila o tej 
direktivi, pod pogojem da upoštevajo 
določbe te direktive.

2. Države članice lahko uvedejo ali 
ohranijo predpise, ki so za varstvo načela 
enake obravnave ugodnejši od tistih, ki jih 
določa ta direktiva. 



AD\561773SL.doc 25 PE 353.330v03-00

SL

Obrazložitev

Ta določba je sestavni del dopolnjene zakonodaje in daje državam članicam možnost, da 
zagotovijo višjo raven zaščite na področju enake obravnave.

Predlog spremembe 69
Člen 29, Naslov (novo)

Integracija načela enakosti spolov

Predlog spremembe 70
Člen 30

Države članice zagotovijo, da se z ukrepi, 
sprejetimi v skladu s to direktivo skupaj s 
predpisi, ki so že veljavni, seznanijo vse 
zadevne osebe prek ustreznih sredstev, na 
primer na delovnem mestu.

Države članice zagotovijo, da se z ukrepi, 
sprejetimi v skladu s to direktivo skupaj s 
predpisi, ki so že veljavni, seznanijo vse 
zadevne osebe prek ustreznih sredstev, na 
primer na delovnem mestu in v zvezi s 
poklicnim usposabljanjem, napredovanjem 
in dostopom do zaposlitve.

Predlog spremembe 71
Člen 31, Naslov (novo)

Poročila

Predlog spremembe 72
Člen 31, odstavek 2

2. Brez poseganja v odstavek 1, države 
članice vsake štiri leta sporočijo Komisiji 
besedila vseh ukrepov, sprejetih v skladu s 
členom 141(4) Pogodbe, prav tako pa 
poročila o teh ukrepih in njihovem izvajanju. 
Na podlagi teh podatkov bo Komisija vsake 
štiri leta sprejela in objavila poročilo, ki 
vsebuje primerjalno oceno vseh ukrepov v 
zvezi z Deklaracijo št. 28, ki je priložena 

2. Brez poseganja v odstavek 1, države 
članice vsaki dve leti sporočijo Komisiji 
besedila vseh ukrepov, sprejetih v skladu s 
členom 141(4) Pogodbe, prav tako pa 
poročila o teh ukrepih in njihovem izvajanju. 
Na podlagi teh podatkov bo Komisija vsaki 
dve leti sprejela in objavila poročilo, ki 
vsebuje primerjalno oceno vseh ukrepov v 
zvezi z Deklaracijo št. 28, ki je priložena 
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Sklepni listini Amsterdamske pogodbe. Sklepni listini Amsterdamske pogodbe.

Obrazložitev

Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice za izvajanje te direktive, morajo biti vključeni v 
nacionalne načrte o zaposlovanju, ki jih Komisija predloži vsako leto. To bo omogočilo 
združitev vseh nacionalnih ukrepov o zaposlovanju v eno besedilo, vključno z ukrepi o 
enakopravnosti moških in žensk.

Predlog spremembe 73
Člen 32, Naslov (novo)

Ponovni pregled

Predlog spremembe 74
Člen 33, Naslov (novo)

Izvajanje

Predlog spremembe 75
Člen 34, Naslov (novo)

Razveljavitev

Predlog spremembe 76
Člen 35, Naslov (novo)

Začetek veljavnosti

Predlog spremembe 77
Člen 36, Naslov (novo)

Naslovniki
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