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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

La proposition de directive regroupe les directives d'application du principe de l'égalité de 
rémunération entre hommes et femmes (y compris l'égalité de traitement dans les régimes 
professionnels de sécurité sociale) et les directives consacrées à l'égalité de traitement en ce 
qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation et la formation professionnelles, aux 
conditions de travail et au renversement de la preuve, notamment:
- la directive 75/117/CEE (égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et les 
travailleurs féminins)
- la directive 76/207/CEE (mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles et les conditions de travail; modifiée par la directive 2002/73/CE)
- la directive 86/378/CEE (mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale; modifiée par la directive 
96/97/CE)
- la directive 97/80/CE (charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe);

Les buts de la proposition pour une directive 'refonte' sont:
- de simplifier et codifier la législation communautaire sur l'égalité de traitement entre 

hommes et femmes;
- de renforcer la clarté et la sécurité juridique par la présentation d'un texte unique et cohérent 

dans l'esprit du contexte général d'ouverture et d'accessibilité de l'Union européenne aux 
citoyens européens, et
- de refléter la jurisprudence de la Cour de Justice dans le domaine de l'égalité de traitement.

I. La Proposition

Le besoin d'exploiter pleinement le potentiel de productivité de la main-d'oeuvre européenne 
constitue l'une des conditions essentielles à la réalisation des objectifs stratégiques de 
Lisbonne. La promotion de la participation des femmes au marché de travail et les efforts 
visant à supprimer les disparités entre les hommes et les femmes, sont une clé du succès.

Malgré le fait que les taux d'emploi des femmes ont augmenté, l'écart entre les femmes et les 
hommes dans le monde du travail demeure très élevé (17, 2 points)1. Les femmes peu 
scolarisées et les femmes âgées présentent toujours des taux d'emploi moins élevés.

L'écart de rémunération entre les deux sexes est toujours de 16% en moyenne dans l'EU et ce 
taux n'a guère varié ces dernières années. Les différences de participation au marché de 
travail, les différences de structures de carrière et de salaires et la ségrégation professionnelle 
- l'occupation par les femmes essentiellement de postes de travail traditionnellement considéré 
comme moins valorisant - sont surtout à l'origine de cet écart.

  
1 Rapport de la Commission sur l'Egalité entre les femmes et les hommes, 2004, COM(2004)115.
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La réalisation d'ici à 2010 de l'objectif fixé au sommet de Lisbonne d'une participation de 
60% des femmes à la vie active ne contribuera pas à l'égalité des chances entre hommes et 
femmes surtout si un grand pourcentage de femmes occupent un emploi mal rémunéré et 
sous-évalué.
Il faut par conséquent procéder à la réévaluation de certains critères de base pour parvenir à 
une égalité de traitement entre hommes et femmes pendant la formation et dans le monde 
socio-professionnel:

II. La Proposition

Le principe d'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un 
travail équivalent est inscrit dans l'article 141 du traité. La Cour de Justice a interprété ce 
principe comme signifiant "l'égalité de rémunération pour un travail de même valeur" et c'est 
précisément cette idée qui est reprise dans la refonte des directives.

L'évaluation des emplois par "le système de classification des emplois" selon la présente 
proposition, s'appuyant sur des critères objectifs et non sexistes et comportant des garanties 
contres toutes les formes de discrimination, constituera un outil important dont l'utilisation 
mènera à un marché du travail transparent.

L'accroissement de l'emploi est directement lié à la possibilité de concilier la vie familiale et 
professionnelle (voir Commission rapport 2003). Ainsi, il faudra, par cette directive, assurer 
la protection, d'une part, des hommes et des femmes souhaitant ou ayant des enfants en bas 
âge ou des personnes à charge et nécessitant par conséquent des soins particuliers, et, d'autre 
part, tenir compte des conditions particulières qui concernent les femmes quant à la grossesse 
et la période suivant l'accouchement, de sorte qu'aucune discrimination n'ait lieu à l'égard de 
ces personnes, les situations décrites les rendant plus vulnérables dans la dure réalité du 
monde professionnel.

Il est nécessaire d'accroître l'efficacité des mesures prises par les Etats membres pour assurer 
une meilleure application des principes d'égalité de rémunération et de traitement, de manière 
à ce que toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la violation desdits principes 
puisse faire  valoir et reconnaître ses droits selon une procédure judiciaire prévue par l'Etat 
membre.

Le rapporteur pour l´avis est favorable à un contrôle et une évaluation régulière et périodique 
de l´efficacité des mesures décidées par la présente directive, traduits par l´obligation 
incombant aux Etats Membres de présenter des données relatives à l´égalité de traitement 
entre hommes et femmes en ce qui concerne l´accès à l´emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles, et les conditions du travail  dans les rapports et les statistiques sur 
l´évolution du marché de travail tant au niveau national qu´au niveau Européen.



AD\561955ET.doc 5/17 PE 353.426v03-00

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub lisada vastutaval naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjonil oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

6) Isiku sooga seotud ahistamine ja 
seksuaalne ahistamine on vastuolus meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega 
ning neid tuleb seetõttu käesoleva direktiivi 
tähenduses lugeda sooliseks 
diskrimineerimiseks. Seda liiki 
diskrimineerimist võib kohata mitte üksnes 
tööl, vaid ka töö saamise ja kutseõppe 
võimaldamise kontekstis.

6) Ahistamine ja seksuaalne ahistamine on 
vastuolus meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõttega ning neid tuleb seetõttu 
käesoleva direktiivi tähenduses lugeda 
sooliseks diskrimineerimiseks. Seda liiki 
diskrimineerimist võib kohata mitte üksnes 
tööl, vaid ka töö saamise ja kutseõppe 
võimaldamise kontekstis.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7

7) Antud kontekstis tuleb julgustada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid võtma vastavalt õigusaktidele ja 
siseriiklikele tavadele meetmeid seksuaalse 
diskrimineerimise kõikide vormide vastu 
võitlemiseks, ning eriti võtma ennetavaid 
meetmeid ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastu töökohal.

7) Antud kontekstis tuleb julgustada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid võtma vastavalt õigusaktidele ja 
siseriiklikele tavadele meetmeid seksuaalse 
diskrimineerimise kõikide vormide vastu 
võitlemiseks, ning eriti võtma ennetavaid 
meetmeid ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastu töökohal ning seoses töö 
saamise ja kutseõppega.

Justification

Le harcèlement et le harcèlement sexuel ne se produisent pas uniquement sur le lieu de travail 
mais aussi lors de l´accès à l´emploi et à la formation professionnelle.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 8

  
1 ELTs seni avaldamata.
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8) Asutamislepingu artiklis 141 sätestatud 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte on meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte oluline aspekt. 
Seetõttu on kohane näha täiendavalt ette 
selle rakendamine.

8) Asutamislepingu artiklis 141 sätestatud 
ning Euroopa Ühenduste Kohtu praktikas 
kinnistunud võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõte on meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte oluline 
aspekt ning soopõhist diskrimineerimist 
käsitleva ühenduse õigustiku oluline ja 
lahutamatu osa. Seetõttu on kohane näha 
täiendavalt ette selle rakendamine.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 24

24) Võttes arvesse tulemusliku õiguskaitse 
fundamentaalset olemust, on kohane tagada, 
et töötajatele jääks selline kaitse ka pärast 
võrdse kohtlemise väidetavat rikkumist 
põhjustanud suhte lõppemist.

24) Võttes arvesse tulemusliku õiguskaitse 
fundamentaalset olemust, on kohane tagada, 
et töötajatele jääks selline kaitse ka pärast 
võrdse kohtlemise väidetavat rikkumist 
põhjustanud suhte lõppemist. 

Samasugune kaitse peab olema tagatud 
töötajale, kes kaitseb käesoleva direktiiviga 
kaitstud isikut või tunnistab tema kasuks.

Muudatusettepanek 5
I jaotise artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada 
võrdsete võimaluste ning naiste ja meeste 
võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamine 
tööhõive ja töötamise valdkonnas.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada 
võrdsete võimaluste ning naiste ja meeste 
võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamine 
tööhõive ja töötamise valdkonnas.

Seetõttu sisaldab direktiiv sätteid, mille 
eesmärk on rakendada võrdse kohtlemise 
põhimõtet seoses:

Seetõttu sisaldab direktiiv sätteid, mille 
eesmärk on rakendada võrdse kohtlemise 
põhimõtet seoses:

a) töö saamisega, sealhulgas edutamine ja 
kutseõpe;

a) töötingimustega, sealhulgas töötasud;

b) töötingimustega, sealhulgas töötasud; b) töökohaga seotud 
sotsiaalkindlustusskeemidega;

c) töökohaga seotud 
sotsiaalkindlustusskeemidega.

c) töö saamisega, sealhulgas edutamine ja 
kutseõpe;

Direktiiv sisaldab ka sätteid, mille eesmärk 
on muuta nimetatud põhimõtete 
rakendamine efektiivsemaks kohaste 
menetluste loomise abil. 

Direktiiv sisaldab ka sätteid, mille eesmärk 
on muuta nimetatud põhimõtete 
rakendamine efektiivsemaks kohaste 
menetluste loomise abil. 
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Justification

Il est nécessaire de modifier l'ordre d'énumération des thèmes de manière à l'aligner sur 
l'ordre des chapitres du Titre II. Cette modification est nécessaire pour préserver l´ordre des 
chapitres du Titre II.

Muudatusettepanek 6
I jaotise artikli 2 lõike 1 punkt b

b) kaudne diskrimineerimine: kui pealtnäha 
neutraalse sätte, kriteeriumi või tava tõttu 
satuvad ühe soo esindajad teise soo 
esindajatega võrreldes konkreetsesse 
halvemusse, välja arvatud juhul, kui see säte, 
kriteerium või tava on seaduspärase 
eesmärgiga õigustatud ning selle eesmärgi 
saavutamise vahendid on sobivad ja 
vajalikud;

b) kaudne diskrimineerimine:

– kui pealtnäha neutraalse sätte, kriteeriumi 
või tava tõttu satuvad ühe soo esindajad teise 
soo esindajatega võrreldes konkreetsesse 
halvemusse, välja arvatud juhul, kui see säte, 
kriteerium või tava on seaduspärase 
eesmärgiga õigustatud ning selle eesmärgi 
saavutamise vahendid on sobivad ja 
vajalikud;  

– naise vähemsoodus kohtlemine raseduse 
või sünnituspuhkuse tõttu direktiivi 
92/85/EMÜ tähenduses;

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) ahistamine: kui esineb isiku sooga seotud
soovimatu käitumine, mille eesmärk või 
tegelik toime on isiku väärikuse alandamine 
ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, 
alandava või solvava õhkkonna loomine

c) ahistamine: kui esineb soovimatu 
käitumine, mille eesmärk või tegelik toime 
on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, 
vaenuliku, halvustava, alandava või solvava 
õhkkonna loomine

Justification

Le harcèlement n'est pas lié au sexe d'une personne.

Muudatusettepanek 8
Artikli 2 lõike 1 punkt d

d) seksuaalne ahistamine: kui esineb 
seksuaalse olemusega mis tahes soovimatu 
füüsiline, sõnaline või mittesõnaline
käitumine, mille eesmärk või tegelik toime 
on isiku väärikuse alandamine ning eelkõige 
ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava 
või solvava õhkkonna loomine. 

d) seksuaalne ahistamine: kui esineb 
seksuaalse olemusega mis tahes soovimatu 
füüsiline, sõnaline või mis tahes muus 
võimalikus vormis käitumine, mille eesmärk 
või tegelik toime on isiku väärikuse 
alandamine ning eelkõige ähvardava, 
vaenuliku, halvustava, alandava või solvava 
õhkkonna loomine. 
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Justification

Il n'y a pas de différence entre physiquement et non-verbalement.

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 lõike 1 punkt e

e) töötasu: palk või tavaline baas- või 
miinimumtasu ja mis tahes muu otse või 
kaudselt tööandjalt töötajale makstav 
rahaline või mitterahaline hüvitis töötaja töö 
eest; 

e) töötasu: palk või tavaline tasu ja mis tahes 
muu otse või kaudselt tööandjalt töötajale 
makstav rahaline või mitterahaline hüvitis 
töötaja töö eest; 

Justification

Tout traitement aussi autre que de base ou minimal.

Muudatusettepanek 10
I jaotise artikli 2 lõike 1 punkt f a (uus)

f a. ametialane edutamine: kõrgemale 
ametikohale või vastutusele viimine, 
sealhulgas tingimused, millega seda 
reklaamitakse või tehakse;

Justification

It is essential to provide a definition of promotion in order that the concept cannot be abused 
to avoid equal opportunities requirements.

Muudatusettepanek 11
I jaotise artikli 2 lõike 2 punkt c (uus)

c) lapseootel, emaduspuhkusel või 
adopteerimisprotsessi läbi tegeva naise mis 
tahes muu ebasoodsam kohtlemine.

Justification

Pour des raisons de clarté et afin de faciliter la lecture de la présente directive, il est 
nécessaire de regrouper en un seul article les différentes situations consistant en une 
discrimination, telles que définies par la directive 2002/73/CE modifiant la directive 
92/85/CE. Il est également souhaitable de couvrir la situation de l´adoption, couverte par la 
directive 96/34/CE.



AD\561955ET.doc 9/17 PE 353.426v03-00

ET

Muudatusettepanek 12
I jaotise artikli 3 lõige 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
töötavale elanikkonnale, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjatele, isikutele, 
kelle tegevus on katkenud haiguse, raseduse 
ja sünnituse või sunnitud töötuse tõttu, 
tööotsijaile ning pensionile jäänud ja 
puudega töötajatele ning nende nimel nõude 
esitajatele kooskõlas riikliku õiguse ja/või 
tavaga.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse töötavale 
elanikkonnale, sealhulgas füüsilisest isikust 
ettevõtjatele, isikutele, kelle tegevus on 
katkenud haiguse, raseduse ja sünnituse, 
isaduse, lapsehoolduspuhkuse või sunnitud 
töötuse tõttu, tööotsijaile ning pensionile 
jäänud ja puudega töötajatele ning nende 
nimel nõude esitajatele kooskõlas riikliku 
õiguse ja/või tavaga.

Justification

The directive should provide protection for both men and women in their role as parents.

Muudatusettepanek 13
II jaotise 1. peatüki artikkel 4

Seoses sama tööga või tööga, mis loetakse 
samaväärseks, kaotatakse ühele allikale 
kohaldatavates hüvitamisaspektides ja -
tingimustes mis tahes sooline 
diskrimineerimine.

Seoses sama tööga või tööga, mis loetakse 
samaväärseks, kaotatakse 
hüvitamisaspektides ja -tingimustes mis 
tahes sooline diskrimineerimine.

Muudatusettepanek 14
II jaotise 2. peatüki artikli 8 punkt d

d) sätestada erinevad eeskirjad (välja arvatud 
punktides h, i ja j sätestatud juhtudel) 
sissemaksete tagasimakseteks, kui töötaja 
astub sotsiaalkindlustusskeemist välja, 
olemata täitnud tingimusi, mis tagavad talle 
tulevikus tekkiva õiguse pikaajalisele 
hüvitisele; 

d) sätestada erinevad eeskirjad (välja arvatud 
punktides h ja j sätestatud juhtudel) 
sissemaksete tagasimakseteks, kui töötaja 
astub sotsiaalkindlustusskeemist välja, 
olemata täitnud tingimusi, mis tagavad talle 
tulevikus tekkiva õiguse pikaajalisele 
hüvitisele;

Justification

Le point i) est mentionné comme exception au principe d´égalité de traitement. Ceci est une 
erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé 
de deux parties:
1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;"
2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf 
(...)".
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Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points.

Muudatusettepanek 15
II jaotise 2. peatüki artikli 8 punkt g

g) katkestada seaduslikult või lepinguliselt 
ette nähtud ja tööandja poolt hüvitatud 
õiguste säilitamine või omandamine 
emaduspuhkuse või perepuhkuse ajaks;

g) katkestada seaduslikult või lepinguliselt 
ette nähtud ja tööandja poolt hüvitatud 
õiguste säilitamine või omandamine 
emaduspuhkuse, vanemapuhkuse, 
adopteerimisjärgse puhkuse või 
perepuhkuse ajaks;

Justification

La notion de congé de maternité est distincte de la notion de congé parental qui se définit 
comme un congé accordé au travailleur, homme et femme, en raison de la naissance ou de 
l'adoption d'un enfant pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois 
jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans à définir par les Etats Membres et/ou 
les partenaires sociaux. (Clause 2 paragraphe 1 de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 
1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la 
CES).

Muudatusettepanek 16
II jaotise 2. peatüki artikli 8 punkt k

k) sätestada erinevad eeskirjad või eeskirjad, 
mida kohaldatakse vaid kindlast soost 
töötajatele (välja arvatud punktides h, i ja j 
sätestatud juhtudel) seoses tulevikus 
tekkivate õiguste tagamise või säilitamisega, 
kui töötaja astub sotsiaalkindlustusskeemist 
välja.   

k) sätestada erinevad eeskirjad või eeskirjad, 
mida kohaldatakse vaid kindlast soost 
töötajatele (välja arvatud punktides h ja j 
sätestatud juhtudel) seoses tulevikus 
tekkivate õiguste tagamise või säilitamisega, 
kui töötaja astub sotsiaalkindlustusskeemist 
välja.

Justification

Le point i) est mentionné comme exception au principe d´égalité de traitement. Ceci est une 
erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé 
de deux parties:
1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;"
2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf 
(...)".
Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points.

Muudatusettepanek 17
II jaotise artikli 13 lõike 1 punkt c
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c) töölevõtu- ja töötingimused, sealhulgas 
töölt vabastamine, ning tasu, nagu sätestatud 
käesolevas direktiivis;

c) töölevõtu- ja töötingimused, sealhulgas 
töölt vabastamine, ning tasu, nagu sätestatud 
käesolevas direktiivis ja asutamislepingu 
artiklis 141;

Muudatusettepanek 18
II jaotise artikkel 14

Liikmesriigid võivad säilitada või vastu 
võtta meetmed asutamislepingu artikli 141 
lõike 4 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku ja tegeliku võrdõiguslikkuse 
tagamist tööasjus.

Liikmesriigid võivad säilitada või vastu 
võtta meetmed asutamislepingu artikli 141 
lõike 4 tähenduses, näiteks laste jt 
ülalpeetavate isikute hooldamist edendavad 
meetmed, pidades silmas meeste ja naiste 
täieliku ja tegeliku võrdõiguslikkuse 
tagamist tööasjus, eriti töö saamise, 
kutseõppe, edutamise ja töötingimuste 
küsimustes.

Justification

The provision of childcare is of increasing importance in ensuring genuine equality of 
opportunity.It is extremely important to specify those cases in which the principle of equal 
treatment must be applied.

Muudatusettepanek 19
II jaotise 3. peatüki artikli 15 lõige 1

1. Vastavalt käesolevale direktiivile loetakse 
lapseootel või emaduspuhkusel oleva naise 
mis tahes ebasoodsam kohtlemine 
diskrimineerimiseks . 

kustutatud

Muudatusettepanek 20
II jaotise 3. peatüki artikli 15 lõige 2

2. Emaduspuhkusel oleval naisel on 
nimetatud puhkuse mõistes õigus oma 
töökohale või samaväärsele töökohale 
samadel tingimustel, samuti õigus 
puudumisel toimunud töötingimuste 
paranemisele.   

Emaduspuhkusel oleval naisel on nimetatud 
puhkuse mõistes või pärast puudumist, mis 
on otseselt seotud või järgnenud 
adopteerimisele või vanemapuhkusele õigus 
oma töökohale või samaväärsele töökohale 
samadel tingimustel, samuti õigus tema 
puudumisel toimunud töötingimuste 
paranemisele.
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Justification

Le précédent paragraphe 1 a été déplacé sous le Titre I, Dispositions Générales, Article 2, 
paragraphe 2, point (c) nouveau, de manière à regrouper en un seul article toutes les 
situations de discrimination.
Il est nécessaire de donner plein effet aux droits à la maternité et à la paternité en prévoyant 
des protections efficaces contre la discrimination à l´égard des parents qui font usage des 
droits qui leur sont accordés en vertu du droit national. Les femmes et les hommes devraient 
jouir de la même protection s´agissant du retour à leur propre emploi après un congé lié à 
des enfants en bas âge. Cet amendement reprend un amendement du Parlement Européen à 
l´article 2, point 7 de la directive 2002/73/EC modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil 
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 
ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les 
conditions de travail.

Muudatusettepanek 21
III jaotise 3. peatüki artikkel 18

Liikmesriigid viivad riigi õiguskorda 
meetmed, mis on vajalikud soolise 
diskrimineerimise läbi isikule tekitatud 
kahju efektiivse ja hoiatava heastamise või 
hüvitamise tagamiseks vastavalt 
liikmesriikide poolt sätestatud viisidele ning 
proportsionaalselt kannatatud kahjuga.
Nimetatud hüvitamisele või heastamisele ei 
tohi eelnevalt olla seatud ülempiire, välja 
arvatud juhul, kui tööandja suudab tõestada, 
et ainus kahju, mida taotleja on kannatanud 
seoses diskrimineerimisega käesoleva 
direktiivi tähenduses, on keeldumine võtta 
arvesse tema töökoha saamise taotlust. 

Liikmesriigid viivad riigi õiguskorda 
meetmed, mis on vajalikud efektiivsete, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
sanktsioonide tagamiseks käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste rikkumise 
korral. Käesoleva direktiiviga vastuollu 
mineva kohtlemisega isikule tekitatud 
kahju mis tahes hüvitamine või heastamine 
on tegelik, efektiivne ja proportsionaalne 
kannatatud kahjuga ja sellele ei tohi olla 
eelnevalt seatud piire, välja arvatud juhul, 
kui tööandja suudab tõestada, et ainus kahju, 
mida taotleja on kannatanud seoses 
diskrimineerimisega käesoleva direktiivi 
tähenduses, on keeldumine võtta arvesse 
tema töökoha saamise taotlust.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser l´article avec le considérant figurant au 
point 3. MESURES ÉNONCÉES DANS LA PROPOSITION DE DIRECTIVE sous le point 
"innovations apportées par la Directive" - "de l’extension de la jurisprudence sur les peines 
et les sanctions à tous les domaines visés par la présente proposition, conformément aux 
changements introduits par la directive 2002/73/CE (voir articles 18 et 26 de la présente 
proposition)" ainsi qu´avec le considérant figurant sous le titre IV: MISE EN OEUVRE - "Ce 
titre demande aux États membres d’élaborer un régime de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives qui puisse être utilisé en cas de violation des droits accordés en 
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vertu de la présente proposition pour donner à la directive un «effet utile». Les États 
membres sont également invités à indiquer à la Commission les mesures adoptées en la 
matière".

Muudatusettepanek 22
III jaotise artikli 22 lõige 1

1. Vastavalt siseriiklikele traditsioonidele ja 
tavadele võtavad liikmesriigid kohaseid 
meetmeid (sealhulgas töökohal kinnistunud 
tavade järelevalve, kollektiivlepingud, 
tegevusjuhendid ja teadusuuringud või 
kogemuste ja heade tavade vahetamine) 
sotsiaalpartneritevahelise sotsiaaldialoogi 
soodustamiseks eesmärgiga edendada 
võrdset kohtlemist.

1. Vastavalt siseriiklikele traditsioonidele ja 
tavadele võtavad liikmesriigid kohaseid 
meetmeid (sealhulgas järelevalve töökohal 
kinnistunud tavade üle, kutseõppe ajal ning 
töö saamise ja ametialase edutamise üle, 
samuti kollektiivlepingute ja
tegevusjuhendite järelevalve ning
teadusuuringud või kogemuste ja heade 
tavade vahetamine) 
sotsiaalpartneritevahelise sotsiaaldialoogi 
soodustamiseks eesmärgiga edendada 
võrdset kohtlemist.

Muudatusettepanek 23
III jaotise artikli 22 lõige 3

3. Liikmesriigid julgustavad vastavalt 
õigusaktidele kollektiivlepinguid või 
siseriiklikke tavasid ning tööandjad 
edendavad organiseeritult ja süstemaatiliselt 
meeste ja naiste võrdset kohtlemist 
töökohal.

3. Liikmesriigid julgustavad vastavalt 
õigusaktidele kollektiivlepinguid või 
siseriiklikke tavasid ning tööandjad 
edendavad planeeritult ja süstemaatiliselt 
meeste ja naiste võrdset kohtlemist 
kutseõppe ajal ning töö saamisel ja 
ametialasel edutamisel, samuti 
töötingimuste osas.

Muudatusettepanek 24
IV jaotise artikli 24 punkt b

b) lepingutes või kollektiivlepingutes, 
palgaastmestikes, palgalepetes, ettevõtete 
personalieeskirjades, ettevõtete 
kodukordades või sõltumatute ametikohtadel 
ja kutsealade ning töötajate ja tööandjate 
organisatsioonide tegevust reguleerivates 
eeskirjades, üksikutes töölepingutes või 
muudes lepetes sisalduvate võrdse 
kohtlemise põhimõttega vastuolus olevate 
sätete kehtetuks tunnistamine või luba need 
kehtetuks tunnistada või neid muuta;

b) individuaalsetes või kollektiivsetes täis-
või osalise tööaja kohta sõlmitud 
töölepingutes või kollektiivlepingutes, 
palgaastmestikes, palgalepetes, 
ametinimetustes, ettevõtete 
personalieeskirjades, ettevõtete 
kodukordades või sõltumatute ametikohtadel 
ja kutsealade ning töötajate ja tööandjate 
organisatsioonide tegevust reguleerivates 
eeskirjades, üksikutes töölepingutes või 
muudes lepetes sisalduvate võrdse 
kohtlemise põhimõttega vastuolus olevate 
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sätete kehtetuks tunnistamine või luba need 
kehtetuks tunnistada või neid muuta;

Muudatusettepanek 25
IV jaotise artikli 27 lõige 1

Liikmesriigid julgustavad siseriiklike 
õigusaktide, kollektiivlepingute või 
siseriiklike tavadega tööandjaid ja 
kutseõppe eest vastutavaid isikuid võtma
meetmeid soolise diskrimineerimise 
mistahes vormi takistamiseks töökohal, eriti 
ahistamise ja seksuaalse ahistamise 
takistamiseks.

1. Liikmesriigid tagavad siseriiklike 
õigusaktide, kollektiivlepingute või 
siseriiklike tavadega meetmed soolise 
diskrimineerimise mis tahes vormi, eriti 
ahistamise ja seksuaalse ahistamise 
takistamiseks kutseõppe ajal ning töö 
saamisel ja ametialasel edutamisel ning
töökohal.

Muudatusettepanek 26
IV jaotise artikli 27 lõige 2 (uus)

2. Samuti julgustatakse tööandjaid ja 
kutseõppe eest vastutavad isikud nende 
kohustuste raames võtma lõikes 1 
nimetatud meetmeid. 

Muudatusettepanek 27
IV jaotise artikkel 28

Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
põhjenda ühelgi juhul töötajate kaitse 
vähendamist direktiivi 
rakendusvaldkondades, kahjustamata 
liikmesriikide õigust võtta vastu (võttes 
arvesse olukordade muutumist) käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal jõus olevatest 
õigusaktidest erinevaid õigusakte, eeskirju ja 
halduseeskirju, mis ei lähe vastuollu 
käesoleva direktiiviga. 

1. Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
põhjenda ühelgi juhul töötajate kaitse 
vähendamist direktiivi 
rakendusvaldkondades, kahjustamata 
liikmesriikide õigust võtta vastu (võttes 
arvesse olukordade muutumist) käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal jõus olevatest 
õigusaktidest erinevaid õigusakte, eeskirju ja 
halduseeskirju, mis ei lähe vastuollu 
käesoleva direktiiviga. 

2. Liikmesriigid võivad vastu võtta ja 
säilitada sätteid, mis võrreldes käesoleva 
direktiiviga soodustavad veelgi enam 
võrdsete võimaluste ning meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte kaitset.
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Justification

Il faut que les Etats Membres puissent s´ils le désirent adopter de législation plus favorable 
en matière d´égalité de traitement pour que le niveau de protection soit le plus élevé possible.

Muudatusettepanek 28
IV jaotise artikkel 30

Liikmesriigid tagavad kõikide 
asjassepuutuvate isikute igas sobivas vormis 
(näiteks töökohal) teavitamise käesoleva 
direktiivi kohaldamisel võetud meetmetest ja 
asjassepuutuva valdkonna juba jõus 
olevatest sätetest. 

Liikmesriigid tagavad kõikide 
asjassepuutuvate isikute igas sobivas vormis 
(näiteks töökohal, töö saamisel, kutseõppe 
ja ametialase edutamise käigus) teavitamise 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmetest ja asjassepuutuva valdkonna 
juba jõus olevatest sätetest. 

Muudatusettepanek 29
V jaotise artikkel 31

1. Hiljemalt …… edastavad liikmesriigid 
Euroopa Komisjonile kogu teabe, mis on 
vajalik Euroopa Komisjoni poolt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande 
koostamiseks käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta. 

1. Hiljemalt …… edastavad liikmesriigid 
Euroopa Komisjonile kogu teabe, mis on 
vajalik Euroopa Komisjoni poolt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande 
koostamiseks käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta. 

2. Kahjustamata lõiget 1 edastavad 
liikmesriigid Euroopa Komisjonile iga nelja 
aasta tagant EÜ asutamislepingu artikli 141 
lõike 4 kohaldamisel vastu võetud meetmeid 
sisaldava teksti ning raportid nimetatud 
meetmete ning nende rakendamise kohta.   
Nimetatud teabe alusel võtab Euroopa 
Komisjon vastu ja avaldab iga nelja aasta 
tagant aruande nimetatud meetmete 
võrdleva hindamise kohta Amsterdami 
lepingu lõplikule aktile lisatud 28. 
deklaratsiooni valguses.  

2. Kahjustamata lõiget 1 edastavad 
liikmesriigid Euroopa Komisjonile iga kahe 
aasta tagant EÜ asutamislepingu artikli 141 
lõike 4 kohaldamisel vastu võetud meetmeid 
sisaldava teksti ning raportid nimetatud 
meetmete ning nende rakendamise kohta.   
Nimetatud teabe alusel võtab Euroopa 
Komisjon vastu ja avaldab iga kahe aasta 
tagant aruande nimetatud meetmete 
võrdleva hindamise kohta Amsterdami 
lepingu lõplikule aktile lisatud 28. 
deklaratsiooni valguses.  

Justification

Les mesures prises par les Etats Membres pour l´application de la présente directive doivent 
être énumérés dans les plans d´action nationaux pour l´emploi qui sont présentés sur une 
base annuelle à la Commission Européenne. Cela permettrait de regrouper dans un seul texte 
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toutes les mesures nationales relatives à l´emploi y compris l´égalité de traitement entre 
hommes et femmes.
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