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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Kontext

Návrh směrnice zahrnuje prováděcí směrnice o zásadě rovného odměňování pro muže a ženy 
(včetně rovného zacházení v systémech sociálního zabezpečení pracovníků) a směrnice 
týkající se rovného zacházení, pokud jde o přístup k zaměstnání, vzdělávání a odbornému 
vzdělávání, pracovní podmínky a přesun důkazního břemene, zejména:
- směrnice 75/117/EHS (o stejném odměňování za práci pro pracující muže a ženy)
- směrnice 76/207/EHS (o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde 
o přístup k zaměstnání, vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky; 
pozměněná směrnicí 2002/73/ES)
- směrnice 86/378/EHS (o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech 
sociálního zabezpečení pracovníků; pozměněná směrnicí 96/97/ES)
- směrnice 97/80/ES (o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví);

Cíle návrhu „přepracované“ směrnic jsou: 
- zjednodušit a kodifikovat legislativu Společenství o rovném zacházení pro muže a ženy;
- posílit jasnost a právní bezpečnost předložením jednotného a koherentní textu v duchu 

všeobecné otevřenosti a přístupnosti Evropské unie evropským občanům a
- zapracovat judikaturu Soudního dvora do oblasti rovného zacházení. 

I. Návrh

Potřeba plně využít výrobní potenciál evropské pracovní síly je jednou ze základních 
podmínek splnění lisabonských strategických cílů. Jedním z klíčů k úspěchu je podpora účasti 
žen na trhu práce a snaha odstranit nerovnosti mezi muži a ženami.

I když se zvýšila míra zaměstnanosti žen, rozdíl mezi muži a ženami zůstává na trhu práce 
stále vysoký (17,2 bodů)1. Nižší stupeň zaměstnanosti představují vždy ženy s nižším 
stupněm vzdělání a starší ženy. 

Rozdíl v odměňování mezi oběma pohlavími je v EU průměrně stále 16 %, přičemž 
v posledních letech nedošlo u tohoto čísla téměř k žádnému posunu. Tento rozdíl je způsoben 
především rozdílnou účastí na trhu práce, rozdílnou strukturou kariéry a mezd a profesním 
vylučováním – ženy zaujímají především pracovní místa tradičně považovaná za méně 
výnosná.

K rovným příležitostem pro muže a ženy nepřispěje splnění cíle, který byl stanoven pro rok 
2010 na vrcholném schůzce v Lisabonu a představuje šedesátiprocentní podíl žen na aktivním 
životě, neboť velké procento žen zaujímá špatně odměňovaná a podhodnocená pracovní 
místa.
Proto je nutné přistoupit k přehodnocení některých základních kritérií, aby bylo dosaženo 

  
1 Zpráva Komise o rovnosti pro muže a ženy, 2004, COM(2004)115.
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rovného zacházení pro muže a ženy během vzdělávání a v sociálně profesním světě: 

II. Návrh

Zásada rovného odměňování pro muže a ženy, kteří vykonávají rovnocennou práci, je 
zakotvena v článku 141 Smlouvy. Soudní dvůr tuto zásadu vyložil ve smyslu „rovného 
odměňování za práci stejné hodnoty“ a právě tuto myšlenku přejímá nové přepracování 
směrnic.

Hodnocení pracovních míst „systémem klasifikace prací“ se dle stávajícího návrhu opírá 
o objektivní a nesexistická kritéria, obsahuje záruky proti jakékoliv formě diskriminace 
a bude tedy důležitým nástrojem, jehož používání povede k transparentnosti trhu práce.

Zvýšení zaměstnanosti je úzce spojeno s možností sladit rodinný a profesní život (viz zpráva 
Komise z roku 2003). Proto bude prostřednictvím této směrnice nutné na jedné straně zajistit 
ochranu mužů a žen, kteří si přejí nebo mají malé děti nebo vyživované osoby, a potřebují 
tudíž zvláštní péči, a na straně druhé bude nutné vzít v úvahu zvláštní podmínky, jež se týkají 
žen v období těhotenství a po porodu tak, aby tyto osoby nebyly žádným způsobem 
diskriminovány, neboť v důsledku výše popsaných situací jsou v tvrdé realitě profesního světa 
zranitelnější. 

Je potřebné zvýšit účinnost opatření přijatých členskými státy, aby bylo zajištěno lepší 
uplatňování zásady rovného odměňování a zacházení tak, aby se každá osoba poškozená 
porušením uvedených zásad mohla uplatňovat svá práva a domáhat se jich soudní cestou 
stanovenou členským státem.

Navrhovatelka stanoviska se vyjadřuje pro pravidelnou a periodickou kontrolu a hodnocení 
účinnosti opatření přijatých dle této směrnice, a to na základě povinnosti členských států 
poskytovat údaje týkající se rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 
k zaměstnání, ke vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, formou zpráv 
a statistik o vývoji trhu práce jak na národní, tak na evropské úrovni. 



AD\561955CS.doc 5/16 PE 353.426v03-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navrhované Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6

(6) Obtěžování týkající se pohlaví dané 
osoby a sexuální obtěžování je v rozporu se 
zásadou rovného zacházení pro muže a ženy 
a mělo by se tedy pro účely této směrnice 
pokládat za projev diskriminace z důvodu 
pohlaví. Tyto formy diskriminace se 
vyskytují nejenom na pracovišti, ale 
i v souvislosti s přístupem k zaměstnání 
a odbornému vzdělávání.

(6) Obtěžování a sexuální obtěžování je 
v rozporu se zásadou rovného zacházení pro 
muže a ženy a mělo by se tedy pro účely této 
směrnice pokládat za projev diskriminace 
z důvodu pohlaví. Tyto formy diskriminace 
se nevyskytují pouze na pracovišti, ale 
i v souvislosti s přístupem k zaměstnání 
a odbornému vzdělávání. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7

(7) V této souvislosti by zaměstnavatelé 
a osoby odpovědné za odborné vzdělávání 
měli být podporováni v přijímání opatření 
proti všem formám diskriminace na základě 
pohlaví a zejména v přijímání preventivních 
opatření proti obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti, v souladu 
s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi.

(7) V této souvislosti by zaměstnavatelé 
a osoby odpovědné za odborné vzdělávání 
měli být podporováni v přijímání opatření 
proti všem formám diskriminace na základě 
pohlaví a zejména v přijímání preventivních 
opatření proti obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti a v rámci přístupu 
k zaměstnání a odbornému vzdělávání,
v souladu s vnitrostátními předpisy 
a zvyklostmi.

Odůvodnění

Obtěžování a sexuální obtěžování  se neprojevují pouze na pracovišti, nýbrž i při přístupu 
k zaměstnání a odbornému vzdělávání. 

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 8

(8) Zásada stejného odměňování za stejnou (8) Zásada stejného odměňování za stejnou 
  

1 Ještě nezveřejněno v Úř. věst..
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práci nebo za práci stejné hodnoty uvedená
v článku 141 Smlouvy je důležitým 
aspektem zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy. Je proto tedy vhodné vydat 
další ustanovení k její realizaci. 

práci nebo za práci stejné hodnoty 
stanovená v článku 141 Smlouvy a dále 
potvrzená neměnnou jurisprudencí 
Soudního dvora Evropských společenství, 
je důležitým aspektem zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy, a významnou 
a neoddělitelnou součástí acquis 
communautaire, týkající se diskriminace 
z důvodů pohlaví. Je tedy vhodné vydat 
další ustanovení k její realizaci.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 24

(24) S ohledem na základní charakter práva 
na účinnou právní ochranu je vhodné 
zabezpečit, aby se pracovníkům nadále 
dostávalo takové ochrany dokonce i poté, co 
skončil vztah, který přivodil údajné porušení 
zásady rovného zacházení.

(24) S ohledem na základní charakter práva 
na účinnou právní ochranu je vhodné 
zabezpečit, aby se pracovníkům nadále 
dostávalo takové ochrany dokonce i poté, co 
skončil vztah, který přivodil údajné porušení 
zásady rovného zacházení. Tatáž ochrana 
musí být poskytnuta pracovníkovi, který 
obhajuje nebo svědčí ve prospěch osoby, 
která je chráněna na základě této směrnice. 

Pozměňovací návrh 5
Hlava I, článek 1

Účelem této směrnice je zaručit uplatňování 
zásady rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy v oblasti 
zaměstnanosti a práce. 

Účelem této směrnice je zaručit uplatňování 
zásady rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy v oblasti 
zaměstnanosti a práce.

Za tímto účelem obsahuje ustanovení pro 
zavedení zásady rovného zacházení, pokud 
jde o: 

Za tímto účelem obsahuje ustanovení pro 
zavedení zásady rovného zacházení, pokud 
jde o:

a) přístup k zaměstnání, včetně postupu, 
a k odbornému vzdělávání;

a) pracovní podmínky, včetně odměňování;

b) pracovní podmínky, včetně odměňování; b) systémy sociálního zabezpečení 
pracovníků;

c) systémy sociálního zabezpečení 
pracovníků. 

c) přístup k zaměstnání, včetně postupu, 
a k odbornému vzdělávání.

Zároveň obsahuje ustanovení, jejichž cílem 
je zefektivnit zavedení těchto zásad 
prostřednictvím stanovení vhodných 
postupů. 

Zároveň obsahuje ustanovení, jejichž cílem 
je zefektivnit zavedení těchto zásad 
prostřednictvím stanovení vhodných 
postupů.
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Odůvodnění

Je nutné změnit pořadí výčtu témat tak, aby bylo v souladu s  pořadím kapitol hlavy II.
Pozměňovací návrh 6
Hlava 1 čl. 2 odst. 1b

(b) „nepřímá diskriminace“: situace, kdy by 
zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium 
nebo praxe zvlášť znevýhodňovaly osoby 
jednoho pohlaví v porovnání s osobami 
pohlaví opačného, pokud takové ustanovení, 
kritérium nebo praxe nejsou objektivně 
odůvodněny legitimním cílem a prostředky 
k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené 
a nezbytné;

(b) „nepřímá diskriminace“:

- situace, kdy by zdánlivě neutrální 
ustanovení, kritérium nebo praxe zvlášť 
znevýhodňovaly osoby jednoho pohlaví 
v porovnání s osobami pohlaví opačného, 
pokud takové ustanovení, kritérium nebo 
praxe nejsou objektivně odůvodněny 
legitimním cílem a prostředky k dosažení 
tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné;

- horší zacházení se ženami z důvodu 
těhotenství nebo mateřské dovolené ve 
smyslu směrnice 92/85/EHS.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

c) „obtěžování“: situace, během které dojde 
k nežádoucímu chování souvisejícímu 
s pohlavím osoby, jehož účelem nebo 
následkem je narušení důstojnosti osoby 
a vytvoření zastrašující, nepřátelské, 
ponižující, pokořující nebo urážející 
atmosféry;

c) „obtěžování“: situace, během které dojde 
k nežádoucímu chování, jehož účelem nebo 
následkem je narušení důstojnosti osoby 
a vytvoření zastrašující, nepřátelské, 
ponižující, pokořující nebo urážející 
atmosféry;

Odůvodnění

Obtěžování není spojeno s pohlavím osoby. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 odst. 1 písm. d)

d) „sexuální obtěžování“: situace, během 
které dojde k nežádoucímu chování sexuální 
povahy, vyjádřeného fyzickou, verbální 
nebo neverbální formou, jehož účelem nebo 
následkem je narušení důstojnosti osoby 
a vytvoření zastrašující, nepřátelské, 
ponižující, pokořující nebo urážející 
atmosféry;

d) „sexuální obtěžování“: situace, během 
které dojde k nežádoucímu chování sexuální 
povahy, vyjádřeného fyzickou, verbální 
nebo jakoukoliv jinou možnou formou, 
jehož účelem nebo následkem je narušení 
důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, 
nepřátelské, ponižující, pokořující nebo 
urážející atmosféry;
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Odůvodnění

Mezi fyzickou a neverbální formou není rozdíl. 

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 odst. 1 písm. e)

e) „odměna“: obvyklá základní či 
minimální mzda nebo plat a jakékoliv jiné 
výhody, které zaměstnavatel vyplácí 
zaměstnanci přímo nebo nepřímo, 
v hotovosti nebo v naturáliích, v souvislosti 
se zaměstnáním;

e) „odměna“: obvyklá mzda nebo plat 
a jakékoliv jiné výhody, které zaměstnavatel 
vyplácí zaměstnanci přímo nebo nepřímo, 
v hotovosti nebo v naturáliích, v souvislosti 
se zaměstnáním;

Odůvodnění

Také jakýkoliv jiný plat než základní nebo minimální.
Pozměňovací návrh 10

Hlava 1 čl. 2 odst. 1fa) (nový)

fa) „postup v zaměstnání“: služební 
povýšení nebo zvýšení odpovědnosti, včetně 
podmínek, za nichž se tento postup nabízí 
nebo přiznává;

Odůvodnění

Zásadní je definovat postup v zaměstnání tak, aby se tohoto konceptu nemohlo zneužít 
k vyhýbání se požadavkům rovných pracovních příležitostí.

Pozměňovací návrh 11
Hlava I čl. 2 odst. 2 písm. c) (nové)

c) jakýkoliv méně výhodný plat ženy 
spojený s těhotenstvím, mateřskou 
dovolenou nebo osvojením.

Odůvodnění

Z důvodu jasnosti a pro usnadnění čtení této směrnice je nutné sloučit do jednoho článku 
jednotlivé situace, ve kterých se projevuje diskriminace tak, jak jsou stanoveny směrnicí 
2002/73/ES, kterou se mění směrnice 92/85/ES. Zároveň je vhodné upravit situaci osvojení, 
upravenou směrnicí 96/34/ES.

Pozměňovací návrh 12
Hlava 1 čl. 3 odst. 1
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1. Tato směrnice se bude týkat všech 
příslušníků práceschopné populace, včetně 
osob samostatně výdělečně činných, osob, 
jejichž pracovní aktivitu přerušila nemoc, 
mateřství, úraz nebo nedobrovolná 
nezaměstnanost a osob hledajících si práci 
a penzionovaných a invalidních pracovníků, 
a těch, kteří se k nim hlásí, v souladu 
s vnitrostátním právem a/nebo praxí. 

Tato směrnice se bude týkat všech 
příslušníků práceschopné populace, včetně 
osob samostatně výdělečně činných, osob, 
jejichž pracovní aktivitu přerušila nemoc, 
mateřství, otcovství, rodičovské volno nebo 
volno z rodinných důvodů, úraz nebo 
nedobrovolná nezaměstnanost a osob 
hledajících si práci a penzionovaných 
a invalidních pracovníků, a těch, kteří se 
k nim hlásí, v souladu s vnitrostátním 
právem a/nebo praxí.

Odůvodnění

Směrnice by měla zajistit ochranu jak mužů, tak žen v jejich rodičovských rolích.  

Pozměňovací návrh 13
Hlava II, kapitola 1, článek 4

Za stejnou práci nebo za práci, které je 
přiznána stejná hodnota, je ve všech 
složkách a podmínkách odměňování, které 
pocházejí z jediného zdroje, odstraněna 
veškerá diskriminace na základě pohlaví.

Za stejnou práci nebo za práci, které je 
přiznána stejná hodnota, je ve všech 
složkách a podmínkách odměňování 
odstraněna veškerá diskriminace na základě 
pohlaví.

Pozměňovací návrh 14
Hlava II, kapitola 2 čl. 8 písm. d)

d) stanovení různých pravidel s výjimkou 
opatření stanovených v písmenech h), i) a j) 
pro vrácení příspěvků, pokud se pracovník 
odhlašuje ze systému, aniž by splnil 
podmínky zaručující mu doživotní právo na 
dlouhodobé dávky;

d) stanovení různých pravidel s výjimkou 
opatření stanovených v písmenech h), a j) 
pro vrácení příspěvků, pokud se pracovník 
odhlašuje ze systému, aniž by splnil 
podmínky zaručující mu doživotní právo na 
dlouhodobé dávky;

Odůvodnění

Písmeno i) je zmíněno jako výjimka ze zásady rovného zacházení. Zde se jedná o chybu, která 
vznikla v důsledku toho, že ve směrnici 96/97/ES se písmeno  i) skládalo ze dvou částí:
1) stávající písmeno i) „stanovení rozdílných úrovní příspěvků pracovníků;“
2) stávající písmeno j) „stanovení rozdílných úrovní příspěvků zaměstnavatelů, s výjimkou 
(...)“.
V tomto návrhu Komise tyto dva body rozdělila. 
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Pozměňovací návrh 15
Hlava II, kapitola 2, čl. 8 písm. g)

g) přerušení zachování nebo nabytí nároků 
v období mateřské dovolené nebo dovolené 
z rodinných důvodů, stanovených ze zákona 
nebo smlouvou a placených 
zaměstnavatelem;

g) přerušení zachování nebo nabytí nároků 
v období mateřské dovolené, rodičovské 
dovolené nebo dovolené z důvodu adopce
nebo dovolené z rodinných důvodů, 
stanovených ze zákona nebo smlouvou a 
placených zaměstnavatelem;

Odůvodnění

Pojem mateřská dovolená je odlišný od pojmu rodičovská dovolená, který je definován jako 
dovolená přiznaná pracujícím, mužům a ženám, z důvodu narození nebo osvojení dítěte, aby 
o toto dítě mohli pečovat po dobu minimálně tří měsíců do dosažení stanoveného věku, 
nejvýše osmi let, který definují členské státy nebo sociální partneři. (Ustanovení 2 odstavce 1 
směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené 
uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS).

Pozměňovací návrh 16
Hlava II, kapitola 2 čl. 8 písm. k)

k) stanovení rozdílných norem nebo norem 
použitelných pouze pro pracovníky určitého 
pohlaví s výjimkou opatření stanovených 
v písmenech h), i) a j), pokud jde o zaručení 
nebo zachování nároku na doživotní dávky, 
když se pracovník odhlašuje ze systému. 

k) stanovení rozdílných norem nebo norem 
použitelných pouze pro pracovníky určitého 
pohlaví s výjimkou opatření stanovených  
v písmenech h), a j), pokud jde o zaručení 
nebo zachování nároku na doživotní dávky, 
když se pracovník odhlašuje ze systému.

Odůvodnění

Písmeno i) je zmíněno jako výjimka ze zásady rovného zacházení. Zde se jedná o chybu, která 
vznikla v důsledku toho, že ve směrnici 96/97/ES se písmeno  i) skládalo ze dvou částí:
1) stávající písmeno i) „stanovení rozdílných úrovní příspěvků pracovníků;“
2) stávající písmeno j) „stanovení rozdílných úrovní příspěvků zaměstnavatelů, s výjimkou 
(...)“.
V tomto návrhu Komise tyto dva body rozdělila. 

Pozměňovací návrh 17
Hlava II, čl. 13 odst. 1 písm. c)

c) podmínky zaměstnávání a pracovní 
podmínky, včetně podmínek propouštění 
a rovněž odměňování, jak stanoví tato 
směrnice;

c) podmínky zaměstnávání a pracovní 
podmínky, včetně posmínek propouštění 
a rovněž odměňování, jak stanoví tato 
směrnice a článek 141 Smlouvy;
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Pozměňovací návrh 18
Hlava II, článek 14

Členské státy mohou zachovat nebo 
přijmout opatření ve smyslu článku 141 
odst. 4 Smlouvy, za účelem skutečného 
zajištění plné rovnosti mužů a žen 
v pracovním životě.

Členské státy mohou zachovat nebo 
přijmout opatření ve smyslu článku 141 
odst. 4 Smlouvy, jako jsou například 
opatření na podporu zajištění péče o děti 
a jiné závislé osoby, za účelem skutečného 
zajištění plné rovnosti mužů a žen 
v pracovním životě, zejména pokud jde 
o přístup k zaměstnání, odbornému 
vzdělávání a profesnímu postupu 
a pracovní podmínky.

Odůvodnění

Zajištění péče o děti má při zabezpečování skutečné rovnosti příležitostí stále větší význam. Je 
nesmírně důležité upřesnit případy, ve kterých musí být uplatňována zásada rovného 
zacházení.

Pozměňovací návrh 19
Hlava II, kapitola 3 čl. 15 odst. 1

1. Jakékoliv horší zacházení se ženami 
spojené s těhotenstvím nebo mateřskou 
dovolenou představuje diskriminaci 
ve smyslu této směrnice. 

vypouští se

Pozměňovací návrh 20
Hlava II, kapitola 3 čl. 15 odst. 2

2. Žena na mateřské dovolené má po 
skončení mateřské dovolené nárok vrátit se 
na stejné nebo rovnocenné pracovní místo za 
podmínek, které nejsou méně příznivé, a na 
využití zlepšení pracovních podmínek, na 
který by měla nárok během své 
nepřítomnosti. 

Žena na mateřské dovolené má po skončení 
mateřské dovolené nebo po nepřítomnosti 
přímo spojené s osvojením nebo následující 
po osvojení nebo rodičovské dovolené nárok 
vrátit se na stejné nebo rovnocenné pracovní 
místo za podmínek, které nejsou méně 
příznivé, a na využití zlepšení pracovních 
podmínek, na který by měla nárok během 
své nepřítomnosti. 
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Odůvodnění

Tento odstavec 1 byl přemístěn pod hlavu I, Obecná ustanovení, čl. 2 odst. 2, nové písmeno 
c), aby byly všechny situace diskriminace soustředěny do jediného článku. 
Je nutné, aby práva na mateřství a otcovství nabyla plného účinku prostřednictvím stanovení 
účinných ochran proti diskriminaci vůči rodičům, kteří využívají práv, jež jsou jim přiznána 
v souladu s národním právem. Ženy a muži by měli požívat stejné ochrany, pokud se jedná 
o návrat na stejné pracovní místo po dovolené spojené s malými dětmi. Tento pozměňovací 
návrh přejímá pozměňovací návrh Evropského parlamentu týkající se čl. 2 bodu 7 směrnice 
2002/73/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání a o pracovní podmínky.  

Pozměňovací návrh 21
Hlava III, kapitola 3, článek 18

Členské státy zavedou do svého vnitřního 
právního řádu nezbytná opatření, aby dle 
stanovených podmínek zajistily skutečnou 
a účinnou nápravu a vyrovnání škody, 
kterou utrpěla osoba poškozená v důsledku 
diskriminace na základě pohlaví, 
způsobem, který je odrazující a přiměřený 
utrpěné škodě. Taková náhrada nebo 
vyrovnání nesmějí být předem omezeny 
stanovením maximální horní hranice, 
s výjimkou případů, kdy zaměstnavatel 
může prokázat, že jediná škoda utrpěná 
žadatelem v důsledku diskriminace ve 
smyslu této směrnice je odmítnutí vzít 
v úvahu jeho žádost o zaměstnání.

Členské státy zavedou do svého vnitřního 
právního řádu nezbytná opatření, aby 
v případě nedodržení povinností ve smyslu 
této směrnice zajistily účinné, přiměřené 
a odrazující sankce. Jakákoliv náhrada 
nebo vyrovnání škody, kterou poškozená 
osoba utrpěla v důsledku zacházení 
odporujícího této směrnici, jsou skutečné, 
účinné a přiměřené utrpěné škodě 
a nesmějí být předem omezeny stanovením 
horní hranice, s výjimkou případů, kdy 
zaměstnavatel může prokázat, že jediná 
škoda utrpěná žadatelem v důsledku 
diskriminace ve smyslu této směrnice je 
odmítnutí vzít v úvahu jeho žádost 
o zaměstnání.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z hlediska harmonizace článku s 3. bodem odůvodnění 
OPATŘENÍ VYJMENOVANÁ V NÁVRHU SMĚRNICE pod bodem „změny přinesené 
směrnicí“ – „o rozšíření judikatury týkající se trestů a sankcí na všechny oblasti upravené 
tímto návrhem, v souladu se změnami zavedenými směrnicí  2002/73/ES (viz články 18 a 26 
tohoto návrhu)“, jakož i s odůvodněním uvedeným v hlavě  IV: PROVÁDĚNÍ – „V této hlavě 
jsou členské státy žádány, aby vypracovaly systém účinných, přiměřených a odrazujících 
sankcí, který by mohl být použit v případě porušení práv přiznávaných v souladu s tímto 
návrhem, aby směrnice získala „užitečný efekt“. Členské státy jsou zároveň vyzývány, aby 
Komisi oznámily opatření přijatá v této oblasti“. 
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Pozměňovací návrh 22
Hlava III, čl. 22 odst. 1

1. Členské státy v souladu s národními 
tradicemi a praxí přijmou na podporu 
sociálního dialogu mezi sociálními partnery 
za účelem napomáhání rovnému zacházení 
odpovídající opatření, včetně dohlížení na 
postupy na pracovišti, kolektivních dohod, 
zásad chování, výzkumu nebo výměny 
zkušeností a správné praxe.

1. Členské státy v souladu s národními 
tradicemi a praxí přijmou na podporu 
sociálního dialogu mezi sociálními partnery 
za účelem napomáhání rovnému zacházení 
odpovídající opatření, včetně dohlížení na 
postupy na pracovišti, při odborném 
vzdělávání, přístupu k zaměstnání 
a postupu v zaměstnání a monitorování
kolektivních dohod, zásad chování, 
výzkumu nebo výměny zkušeností a správné 
praxe.

Pozměňovací návrh 23
Hlava III, čl. 22 odst. 3

3. V souladu s vnitrostátním právem, 
kolektivními dohodami nebo národní praxí 
budou členské státy zaměstnavatele vést 
k organizovanému a systematickému 
prosazování rovného zacházení pro muže 
a ženy na pracovišti. 

3. V souladu s vnitrostátním právem, 
kolektivními dohodami nebo národní praxí 
budou členské státy zaměstnavatele vést 
k plánovanému a systematickému 
prosazování rovného zacházení pro muže 
a ženy během odborného vzdělávání 
a v oblasti přístupu k zaměstnání, postupu 
v zaměstnání a také v oblasti pracovních
podmínek.

Pozměňovací návrh 24
Hlava IV čl. 24 písm. b)

b) budou nebo mohou být prohlášena za 
neplatná nebo jsou změněna všechna 
ustanovení odporující zásadě rovného 
zacházení obsažená ve smlouvách nebo 
kolektivních dohodách, mzdových tarifech, 
mzdových dohodách, ve statutu 
zaměstnanců podniků, vnitřních řádech 
podniků nebo pravidlech upravujících 
svobodná zaměstnání a povolání 
a organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
v individuálních pracovních smlouvách 
a v jakýchkoliv jiných dohodách;

b) budou prohlášena za neplatná nebo jsou 
změněna všechna ustanovení odporující 
zásadě rovného zacházení obsažená ve 
smlouvách jednotlivců nebo v kolektivních 
smlouvách na plný nebo částečný úvazek
nebo v kolektivních dohodách, mzdových 
tarifech, mzdových dohodách, názvech 
prací, ve statutu zaměstnanců podniků, 
vnitřních řádech podniků nebo pravidlech 
upravujících svobodná zaměstnání 
a povolání a organizace zaměstnanců 
a zaměstnavatelů, v individuálních 
pracovních smlouvách a v jakýchkoliv 
jiných dohodách;
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Pozměňovací návrh 25
Hlava IV čl. 27 odst. 1

Členské státy povzbuzují v rámci svých 
vnitrostátních předpisů, kolektivních smluv 
nebo národních zvyklostí zaměstnavatele 
a osoby odpovědné za přístup k odbornému 
vzdělávání k přijetí opatření, která zabrání 
všem formám diskriminace na základě 
pohlaví, zejména obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti. 

1. Členské státy v rámci svých vnitrostátních 
předpisů, kolektivních smluv nebo 
národních zvyklostí zajistí opatření, která 
zabrání všem formám obtěžování a zejména 
sexuálního obtěžování během odborného 
vzdělávání a v oblasti postupu v zaměstnání 
a také na pracovišti.

Pozměňovací návrh 26
Hlava IV čl. 27 odst. 2 (nový)

2. Zaměstnavatelé a osoby odpovědné za 
přístup k odbornému vzdělávání jsou 
rovněž povzbuzováni – v rámci jim 
příslušejících povinností – k přijetí opatření 
zmíněných v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 27
Hlava IV, článek 28

Provádění ustanovení této směrnice nesmí 
být v žádném případě důvodem pro snížení 
ochrany pracovníků v oblastech upravených 
touto směrnicí, aniž je dotčeno právo 
členských států přijmout vzhledem k vývoji 
situace právní a správní předpisy odlišné od 
těch, jež existují v době oznámení této 
směrnice, pokud budou ustanovení této 
směrnice dodržena.

1. Provádění ustanovení této směrnice nesmí 
být v žádném případě důvodem pro snížení 
ochrany pracovníků v oblastech upravených 
touto směrnicí, aniž je dotčeno právo 
členských států přijmout vzhledem k vývoji 
situace právní a správní předpisy odlišné od 
těch, jež existují v době oznámení této 
směrnice, pokud budou ustanovení této 
směrnice dodržena.
2. Členské státy mohou přijmout nebo 
zachovat předpisy, které jsou příznivější pro 
ochranu zásady rovných příležitostí 
a rovného zacházení pro muže a ženy než 
ustanovení této směrnice. 

Odůvodnění

Je nutné, aby členské státy mohly přijmout, budou-li si to přát, příznivější předpisy v oblasti 
rovného zacházení, aby úroveň ochrany zůstala co možná nejvyšší. 
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Pozměňovací návrh 28
Hlava IV, článek 30

Členské státy dbají na to, aby opatření 
přijatá k provádění této směrnice, jakož 
i ustanovení již v této oblasti platná, byla 
oznámena všem dotčeným osobám všemi 
vhodnými prostředky, například na 
pracovišti.  

Členské státy dbají na to, aby opatření 
přijatá k provádění této směrnice, jakož 
i ustanovení již v této oblasti platná, byla 
oznámena všem dotčeným osobám všemi 
vhodnými prostředky, například na 
pracovišti a při přístupu k zaměstnání 
a odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání.

Pozměňovací návrh 29
Hlava V, článek 31

1. Nejpozději do ……sdělí členské státy 
Komisi všechny informace, jež Komise 
potřebuje k vypracování zprávy Evropskému 
parlamentu a Radě o provádění této 
směrnice.

1. Nejpozději do ……sdělí členské státy 
Komisi všechny informace, jež Komise 
potřebuje k vypracování zprávy Evropskému 
parlamentu a Radě o provádění této 
směrnice.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, sdělí členské 
státy Komisi každé čtyři roky znění opatření 
přijatých dle čl. 141 odst. 4 Smlouvy, jakož 
i zprávy o těchto opatřeních a jejich 
provádění. Na základě těchto informací 
Komise každé čtyři roky přijme a zveřejní
zprávu zahrnující srovnávací hodnocení 
těchto opatření ve světle prohlášení č. 28 
připojené k závěrečnému aktu 
Amsterodamské smlouvy. 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, sdělí členské 
státy Komisi každé dva roky znění opatření 
přijatých dle čl. 141 odst. 4 Smlouvy, jakož 
i zprávy o těchto opatřeních a jejich 
provádění. Na základě těchto informací 
Komise každé dva roky přijme a zveřejní
zprávu zahrnující srovnávací hodnocení 
těchto opatření ve světle prohlášení č. 28 
připojené k závěrečnému aktu 
Amsterodamské smlouvy.

Odůvodnění
Opatření přijatá členskými státy pro provedení této směrnice musí být uvedena v národních 
akčních plánech pro zaměstnanost, které jsou každoročně předkládány Evropské komisi. To 
by umožnilo shrnout do jednoho dokumentu všechna národní opatření týkající se 
zaměstnanosti, včetně rovného zacházení pro muže a ženy.
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