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RÖVID INDOKLÁS

Háttér

Az irányelvre irányuló javaslat egybefogja a férfiak és a nők közötti egyenlő díjazás elvének 
alkalmazására vonatkozó irányelveket (beleértve az egyenlő bánásmódot a szakmai 
társadalombiztosítási rendszerekben), és a munkavállalás, a képzés, a szakképzés a 
munkafeltételek és a fordított bizonyítási teher terén az egyenlő bánásmódnak szentelt 
irányelveket, nevezetesen:
- a 75/117/EGK irányelvet (a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről)
- a 76/207/EGK irányelvet (a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról; a 2002/73/EK irányelvvel módosítva)
- a 86/378/EGK irányelvet (a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról ; a 96/97/EK 
irányelvvel módosítva)
- a 97/80/EK irányelvet (a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a 
bizonyítási teherről);

Az ‘átdolgozott’ irányelvre irányuló javaslat céljai:
- a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmódra vonatkozó közösségi törvénykezés 

egyszerűsítése és egységes szerkezetbe foglalása;
- az átláthatóság és a jogbiztonság megerősítése az Európai Uniónak az európai polgárok felé 

történő megnyitásának és megközelíthetőségének általános szellemiségében fogant egységes 
és koherens szöveg bemutatásán keresztül, és
- a Bíróság joggyakorlatának visszatükrözése az egyenlő elbánás területén.

I. A javaslat

Az európai munkaerőben rejlő termelékenységi potenciál teljes kiaknázásának szükségessége 
a lisszaboni célkitűzések megvalósításának egyik lényeges feltételét alkotja. A nők 
munkaerőpiacon való részvételének ösztönzése és a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetése kulcs a sikerhez.

Annak ellenére, hogy a nők részvételi aránya a munkaerőpiacon növekedett, a munka 
világában a nők és a férfiak közötti eltérés továbbra is nagyon magas maradt (17, 2 
százalékpont)1. A kevésbé iskolázott nők és az idős nők még mindig alacsony részvételi 
arányt mutatnak.

A két nem díjazása közötti eltérés az EU-ban még mindig átlagosan 16%, és ez az arány még 
csak nem is változott az utóbbi évek során. A munkaerőpiacon való részvétel különbsége, az 
eltérő karrier- és bérstruktúrák valamint a szakmai elkülönülés - a hagyományosan kevésbé 

  
1 A Bizottságnak a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentése, 2004, COM(2004)115.
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jövedelmezőnek tekintett állásokat nők töltik be – állnak legfőképpen e különbség hátterében. 

A lisszaboni csúcstalálkozón megállapított célkitűzés, hogy 2010-ig a nők 60%-a vegyen részt 
az aktív életben nem fog hozzájárulni a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséghez, 
különösen, ha a nők nagy százaléka rosszul megfizetett és alulértékelt állásokat tölt be.
Emiatt lépéseket kell tenni néhány alapkritérium újraértékelésére felé, hogy a képzés során és 
a társadalmi-szakmai világban a férfiak és a nők iránti egyenlő elbánáshoz jussunk el.

II. A javaslat

Az egyenértékű munkát végző férfiak és nők egyenlő díjazásának elve a Szerződés 141. 
cikkében szerepel. A Bíróság ezt az elvet úgy értelmezte, mint amely az „azonos értékű 
munka azonos mértékű díjazását” jelenti, és ez pontosan az az elgondolás, amelyet az 
irányelvek átdolgozása felkarol.

A munkahelyeknek ezen javaslat szerinti „a munkahelyek osztályozási rendszerén” keresztül 
történő értékelése, amely objektív és nem szexista kritériumokra támaszkodik és 
biztosítékokat hordoz a megkülönböztetés minden formája ellen, fontos eszközt képez majd, 
melynek alkalmazása átlátható munkaerőpiachoz fog vezetni.

A foglalkoztatás növekedése közvetlenül kapcsolódik a családi és a szakmai élet egymással 
való összhangba állításának lehetőségéhez (lásd a Bizottság 2003-as jelentését). 
Hasonlóképpen biztosítani kellene ezen az irányelven keresztül egyrészt a gyermekre vágyó, 
vagy kisgyermekes illetve különleges törődést igénylő személyeket gondozó férfiak és nők 
védelmét, másrészt számításba kell venni a terhes, illetve a szülés utáni időszakot töltő nőket 
érintő különleges körülményeket úgy, hogy e személyek irányába ne legyen helye semmiféle 
megkülönböztetésnek, mivel a leírt helyzetek sebezhetőbbé teszik őket a munka világának 
kemény valóságában.

Szükséges a tagállamok által foganatosított intézkedések hatékonyságát növelni az egyenlő 
elbánás és díjazás elvének jobb alkalmazásának biztosítása céljából oly módon, hogy minden 
személy, aki az említett elvek megszegése miatt sérelmet szenvedett el, érvényt szerezhessen 
jogainak és elismertethesse azokat egy, a tagállam által biztosított jogi eljárás révén.

Az előadó a jelen irányelvben megállapított intézkedések hatékonyságának szabályos 
időközönként történő értékelését és ellenőrzését támogatja, amely a tagállamok azon 
kötelezettségében jelenne meg, hogy a munkaerőpiacra vonatkozó statisztikai jelentéseikben a 
férfiak és a nők közötti egyenlő elbánással kapcsolatos adatokat mutassanak be a 
munkavállalás, a szakképzés, a szakmai előmenetel és a munkafeltételek terén, nemzeti 
szinten éppúgy, mint európai szinten.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az illetékes Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás 1
(6) preambulumbekezdés

(6) Az egyén nemével összefüggő zaklatás
és a szexuális zaklatás ellentétben áll a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
elvével, így a jelen irányelv szempontjából 
nemi alapú megkülönböztetésnek 
tekintendő. A megkülönböztetés e formái 
nem csak a munkahelyen nyilvánulnak meg, 
hanem a munkahelyhez és a szakképzéshez 
való hozzájutásban is.

(6) A zaklatás és a szexuális zaklatás 
ellentétben áll a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvével, így a jelen 
irányelv szempontjából nemi alapú 
megkülönböztetésnek tekintendő. A 
megkülönböztetés e formái nem csak a 
munkahelyen nyilvánulnak meg, hanem a 
munkahelyhez és a szakképzéshez való 
hozzájutásban is.

Módosítás 2
(7) preambulumbekezdés

(7) Ebben az összefüggésben a munkaadókat 
és a szakképzésért felelős személyeket 
ösztönözni kell, hogy hozzák meg a 
megfelelő intézkedéseket a szexuális 
megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöbölésére, és különösen a munkahelyi 
zaklatást és a szexuális zaklatást megelőző 
intézkedéseket, a nemzeti jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

(7) Ebben az összefüggésben a munkaadókat 
és a szakképzésért felelős személyeket 
ösztönözni kell, hogy hozzák meg a 
megfelelő intézkedéseket a nemi 
megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöbölésére, és különösen a munkahelyi 
valamint a munkahelyhez és a 
szakképzéshez való hozzájutás keretében 
történő zaklatást és a szexuális zaklatást 
megelőző intézkedéseket, a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Indokolás

Zaklatás és szexuális zaklatás nem kizárólag a munkahelyen jelenik meg, hanem a 
munkavállalás és a szakképzés során is.

  
1 Még nem jelent meg a HL-ben.
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Módosítás 3
(8) preambulumbekezdés

(8) Az azonos vagy egyenértékű munkát 
végző férfiak és nők egyenlő díjazásának 
elve, melyet a Szerződés 141. pontja rögzít, 
a férfiak ésnők közötti egyenlő bánásmód 
egyik fontos aspektusát világítja meg. Ebből 
kifolyólag meg kell tenni a szükséges 
lépéseket a megvalósítása érdekében.

(8) Az azonos vagy egyenértékű munkát 
végző férfiak és nők egyenlő díjazásának 
elve, melyet a Szerződés 141. pontja rögzít 
és az Európai Közösségek Bíróságának 
joggyakorlata is megerősít, a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód egyik fontos 
aspektusát világítja meg, és egyúttal fontos 
és elidegeníthetetlen részét képezi a 
Közösség nemi megkülönböztetésre 
vonatkozó joganyagának. Ebből kifolyólag 
meg kell tenni a szükséges lépéseket a 
megvalósítása érdekében.

Módosítás 4
(24) preambulumbekezdés

(24) A hatékony jogi védelemhez való jog 
alapvető jellegét figyelembe véve biztosítani 
kell, hogy a dolgozók az után is élvezhessék 
ezt a védelmet, hogy megszűnt az a 
munkaviszony, amellyel kapcsolatban az 
egyenlő bánásmód elvének állítólagos 
megsértése felmerült.

(24) A hatékony jogi védelemhez való jog 
alapvető jellegét figyelembe véve biztosítani 
kell, hogy a dolgozók az után is élvezhessék 
ezt a védelmet, hogy megszűnt az a 
munkaviszony, amellyel kapcsolatban az 
egyenlő bánásmód elvének állítólagos 
megsértése felmerült. Ugyanezt a védelmet 
kell élveznie annak a dolgozónak, aki 
valamely, a jelen Irányelv alapján 
védettnek minősülő személyt a védelmébe 
vesz, vagy az érdekében tanúskodik.

Módosítás 5
I cím, 1. cikk

A jelen irányelv célul tűzi ki a férfiak és a 
nők közötti esélyegyenlőség és az egyenlő 
elbánás elvének garantálását az 
alkalmazásba vétel és a munka során.

A jelen irányelv célul tűzi ki a férfiak és a 
nők közötti esélyegyenlőség és az egyenlő 
elbánás elvének garantálását az 
alkalmazásba vétel és a munka során.

Ebből a célból az egyenlő elbánás elvének 
megvalósítását szolgáló rendelkezéseket 
tartalmaz a következők vonatkozásában: 

Ebből a célból az egyenlő elbánás elvének 
megvalósítását szolgáló rendelkezéseket 
tartalmaz a következők vonatkozásában: 
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a) a munkához jutást, beleértve az 
előléptetést, illetve szakképzéshez jutást;

a) munkafeltételek, beleértve a díjazásokat;

b) munkafeltételek, beleértve a díjazásokat; b) a szakmai társadalombiztosítási 
rendszereket.

c) a szakmai társadalombiztosítási 
rendszereket.

c) a munkához jutást, beleértve az 
előléptetést, illetve szakképzéshez jutást;

Felölel egyúttal olyan rendelkezéseket, 
amelyek azt célozzák meg, hogy ezek az 
elvek megfelelő eljárások megalkotásával 
még hatékonyabban érvényre jussanak és 
megvalósuljanak.

Felölel egyúttal olyan rendelkezéseket, 
amelyek azt célozzák meg, hogy ezek az 
elvek megfelelő eljárások megalkotásával 
még hatékonyabban érvényre jussanak és 
megvalósuljanak.

Indokolás

Meg kell változtatni a témakörök felsorolásának a sorrendjét oly módon, hogy az összhangba 
kerüljön a II. cím fejezeteinek sorrendjével. Ez a változtatás szükséges a II. cím fejezetei 
sorrendjének a megőrzése céljából. 

Módosítás 6
I. cím, 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) "közvetett hátrányos megkülönböztetés": 
amikor egy látszólag semleges intézkedés, 
feltétel vagy gyakorlat az egyik nemhez 
tartozó személyekhez képest hátrányos 
helyzetbe hozza a másik nemhez tartozó 
személyeket, hacsak az adott intézkedést, 
feltételt vagy gyakorlatot nem szentesíti egy 
jogos cél, amelynek eléréséhez megfelelőek 
és szükségesek az adott eszközök

b) "közvetett hátrányos megkülönböztetés": 
- amikor egy látszólag semleges intézkedés, 
feltétel vagy gyakorlat az egyik nemhez 
tartozó személyekhez képest hátrányos 
helyzetbe hozza a másik nemhez tartozó
személyeket, hacsak az adott intézkedést, 
feltételt vagy gyakorlatot nem szentesíti egy 
jogos cél, amelynek eléréséhez megfelelőek 
és szükségesek az adott eszközök;

- amikor egy nőt terhesség vagy anyasági 
szabadság miatt a 92/85/EEC Irányelv 
értelmében kevésbé kedvezőnek tekintett 
bánásmódban részesítenek. 

Módosítás 7
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) «zaklatás»: ha egy személy nemével 
kapcsolatosan nemkívánatos magatartásra 
kerül sor olyan céllal vagy hatással, amely 
sérti az adott személy méltóságát, és amely 
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, 

c) «zaklatás»: ha nemkívánatos magatartásra 
kerül sor olyan céllal vagy hatással, amely 
sérti az adott személy méltóságát, és amely 
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, 
megszégyenítő vagy sértő környezetet 
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megszégyenítő vagy sértő környezetet 
teremt;

teremt;

Indokolás

A zaklatás nem kötődik a személy nemi hovatartozásához.

Módosítás 8
2. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) «szexuális zaklatás»: szexuális 
természetű, nemkívánatos magatartás 
minden formája, amely fizikai, verbális,
vagy nem verbális módon valósul meg, 
olyan céllal vagy hatással, amely sérti az 
adott személy méltóságát, és különösen 
amennyiben megfélemlítő, ellenséges, 
megalázó, megszégyenítő vagy sértő 
környezetet teremt;

d) «szexuális zaklatás»: szexuális 
természetű, nemkívánatos magatartás 
minden formája, amely fizikai, verbális,
vagy bármilyen más lehetséges módon 
valósul meg, olyan céllal vagy hatással,
amely sérti az adott személy méltóságát, és 
különösen amennyiben megfélemlítő, 
ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy 
sértő környezetet teremt;

Indokolás

Nincs különbség aközött, hogy fizikailag és nem-verbálisan.

Módosítás 9
2. cikk, (1) bekezdés, e) pont

e) «díjazás»: a rendes alap- vagy 
minimálbér, illetve illetmény, és minden 
egyéb olyan ellátás, amelyet a munkavállaló 
a munkáltatójától közvetlenül vagy 
közvetve, készpénzben vagy természetben a 
munkaviszonyára tekintettel kap;

e) «díjazás»: a rendes bér, illetve illetmény, 
és minden egyéb olyan ellátás, amelyet a 
munkavállaló a munkáltatójától közvetlenül 
vagy közvetve, készpénzben vagy 
természetben a munkaviszonyára tekintettel 
kap;

Indokolás

Minden bér, nem csak az alap- vagy minimálbér.

Módosítás 10
I. cím, 2. cikk, (1) bekezdés, f a) pont (új)

f a) "szakmai előléptetés": a beosztás vagy 
a felelősség terén történő előmenetel, 
ideértve azokat a feltételeket, amelyek 
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mellett azt meghirdetik vagy odaítélik;

Indokolás

Alapvetően fontos meghatározni az előléptetés fogalmát, annak érdekében, hogy az 
elgondolással ne lehessen kijátszani az esélyegyenlőség követelményeit.

Módosítás 11
I. cím, 2. cikk, 2. bekezdés, c) pont (új)

c) minden bérezés, amely kevésbé kedvező 
egy terhes, szülési szabadságon lévő vagy 
örökbefogadó nő számára.

Indokolás

A célból hogy a jelen irányelv világosabb és olvasása könnyebb legyen, szükséges egyetlen 
cikkbe gyűjteni azokat az eltérő helyzeteket, amelyek megkülönböztetőek, ahogy azokat a 
92/85/EK irányelvet módosító 2002/73/EK irányelv meghatározza. Szintén kívánatos a 
96/34/EK irányelv által lefedett örökbefogadás helyzetét is lefedni.

Módosítás 12
I. cím, 3. cikk, (1) bekezdés

(1) Jelen Irányelv a dolgozó népesség 
tagjaira vonatkozik, ideértve a vállalkozókat 
is, illetve azokat a személyeket, akik 
betegség, anyasági szabadság, baleset vagy 
rajtuk kívul álló okokból bekövetkezett 
munkanélküliség miatt felfüggesztették a 
tevékenységüket, valamint a munkát 
keresőkre, a nyugdíjasokra, a fogyatékkal 
élőkre és azokra, akik e kategóriákba 
tartozónak tekintik magukat, a nemzeti 
jognak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

(1) Jelen Irányelv a dolgozó népesség 
tagjaira vonatkozik, ide értve a vállalkozókat 
is, illetve azokat a személyeket, akik 
betegség, anyaság, apaság, szülői vagy 
családi szabadság, baleset vagy rajtuk kívul 
álló okokból bekövetkezett munkanélküliség 
miatt felfüggesztették a tevékenységüket, 
valamint a munkát keresőkre, a 
nyugdíjasokra, a fogyatékkal élőkre és 
azokra, akik e kategóriákba tartozónak 
tekintik magukat, a nemzeti jognak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően

Indokolás

Az irányelvnek védelmet kell biztosítania a szülői szerepet betöltő férfiaknak és nőknek 
egyaránt.

Módosítás 13
II. cím, 1. fejezet, 4. cikk
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Ugyanazon munkában vagy olyan 
munkában, amelynek ugyanakkora értéket 
tulajdonítanak az egyetlen forrásnak 
tulajdonítható díjazás alkotóelemeinek és 
feltételeinek együttesében minden nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés 
kiküszöbölésre kerül.

Ugyanazon munkában vagy olyan 
munkában, amelynek ugyanakkora értéket
tulajdonítanak a díjazás alkotóelemeinek és 
feltételeinek együttesében minden nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés 
kiküszöbölésre kerül.

Módosítás 14
II cím, 2. fejezet, 8. cikk, (d) pont

d) eltérően szabályozzák – a h), i) és a j) 
pontban említettek kivételével – a járulékok 
visszatérítését abban az esetben, amikor a 
munkavállaló anélkül lép ki a rendszerből, 
hogy teljesítette volna azokat a feltételeket, 
amelyek a számára később hosszú távú 
ellátásokat biztosítanak;

) eltérően szabályozzák – a h) és a j) pontban 
említettek kivételével – a járulékok 
visszatérítését abban az esetben, amikor a 
munkavállaló anélkül lép ki a rendszerből, 
hogy teljesítette volna azokat a feltételeket, 
amelyek a számára később hosszú távú 
ellátásokat biztosítanak;

Indokolás

Az i) pont az egyenlő elbánás alóli kivételként kerül említésre. Ez egy hiba, ami annak az 
eredménye, hogy a 96/97/EK irányelvben az i) pont két részből tevődött össze:
1) a jelenlegi i) pont „eltérő munkavállalói járulékot állapítanak meg;”
2) a jelenlegi j) pont „eltérő mértékű munkáltatói járulékok állapítanak meg, kivéve (...)”.

A jelen javaslatban a Bizottság különválasztotta ezt a két pontot.

Módosítás 15
II. cím, 2. fejezet, 8. cikk, (g) pont

g) felfüggesztik a jogosultságok fenntartását 
a szülési szabadság idejére, vagy egyéb, 
jogszabályban vagy megállapodásban 
biztosított, a munkáltató által díjazott családi 
okokból igénybevett szabadság idejére;

g) felfüggesztik a jogosultságok fenntartását 
a szülési, vagy az örökbefogadást követő 
szülői szabadság idejére, vagy egyéb, 
jogszabályban vagy megállapodásban 
biztosított, a munkáltató által díjazott családi 
okokból igénybevett szabadság idejére;

Indokolás
A szülési szabadság fogalma elkülönül a szülői szabadság fogalmától, amely egy a dolgozó, 
legyen az férfi vagy nő, számára egy gyermek megszületése vagy adoptálása okából megadott 
olyan szabadságot határoz meg, hogy ezzel a gyerekkel legkevesebb három hónaptól egészen 
egy meghatározott, akár nyolc évig terjedő időszakig foglalkozhassanak, ahogy azt a 
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tagállamok és/vagy a szociális partnerek meghatározzák. (a Tanács 1996. június 3-i 96/34/EK 
az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról 
szóló 96/34/EK irányelve második kikötésének 1. bekezdése).

Módosítás 16
II. cím, 2. fejezet, 8. cikk, (k) pont

k) eltérő szabályokat állapítanak meg vagy 
csak az egyik nemhez tartozó 
munkavállalókra nézve állapítanak meg 
szabályokat – a h), i) és a j) pontban 
említettek kivételével – a későbbi ellátásokra 
való jogosultság biztosítása vagy fenntartása 
tekintetében, amikor a munkavállaló kilép a 
rendszerből.

k) eltérő szabályokat állapítanak meg vagy 
csak az egyik nemhez tartozó 
munkavállalókra nézve állapítanak meg 
szabályokat – a h) és a j) pontban említettek 
kivételével – a későbbi ellátásokra való 
jogosultság biztosítása vagy fenntartása 
tekintetében, amikor a munkavállaló kilép a 
rendszerből.

Indokolás

Az i) pont az egyenlő elbánás alóli kivételként kerül említésre. Ez egy hiba, ami annak az 
eredménye, hogy a 96/97/EK irányelvben az i) pont két részből tevődött össze:
1) a jelenlegi i) pont „eltérő munkavállalói járulékot állapítanak meg;”
2) a jelenlegi j) pont „eltérő mértékű munkáltatói járulékok állapítanak meg, kivéve (...)”.

A jelen javaslatban a Bizottság különválasztotta ezt a két pontot.

Módosítás 17
II. cím, 13. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) alkalmazási és munkakörülmények, 
beleértve az elbocsátásokat és a bérezést, 
amint arról a jelen Irányelv rendelkezik;

c) alkalmazási és munkakörülmények, 
beleértve az elbocsátásokat és a bérezést, 
amint arról a jelen Irányelv és a Szerződés 
141. cikke rendelkeznek;

Módosítás 18
II. cím, 14. cikk

A tagállamok a Szerződés 141. cikkének 
értelmében intézkedéseket tarthatnak fenn 
vagy fogadhatnak el, hogy biztosítsák a 
szakmai élet gyakorlatában a férfiak és a nők 
közötti teljes egyenlőséget.

A tagállamok a Szerződés 141. cikkének 
értelmében intézkedéseket tarthatnak fenn 
vagy fogadhatnak el, biztosítva például a 
gyermekek vagy egyéb eltartott személyek 
gondozásának lehetőségét, hogy ezáltal 
biztosítsák a szakmai élet gyakorlatában a 
férfiak és a nők közötti teljes egyenlőséget,
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nevezetesen a munkavállalásban, a 
képzésben, a szakmai előmenetelben és a 
munkafeltételekben.

Indokolás

Kirívó fontossággal bír azoknak az eseteknek a meghatározása, amelyekben az egyenlő 
elbánás elvét érvényre kell juttatni. Különösen fontos pontosítani azokat az eseteket, amikor 
az egyenlő elbánás elvét kötelező alkalmazni.

Módosítás 19
II. cím, 3. fejezet, 15.cikk, 1. bekezdés

1. Ha egy nőt terhességgel vagy szülési 
szabadsággal kapcsolatban kevésbé kedvező 
bánásmódban részesítenek, az ennek az 
irányelvnek az értelmében hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül.

törölve

Módosítás 20
II. cím, 3. fejezet, 15. cikk, 2. bekezdés

2. A szülési szabadságon lévő nő jogosult 
arra, hogy a szülési szabadság lejárata után 
visszatérjen a munkahelyére vagy egy azzal 
azonos munkakörbe olyan feltételek mellett, 
amelyek számára nem kevésbé kedvezőek, 
valamint hogy minden, a 
munkafeltételekben bekövetkezett javulás, 
amelyre a távolléte alatt jogosult lett volna, 
rá is vonatkozzon.

A szülési szabadságon lévő nő jogosult arra, 
hogy a szülési szabadság, vagy egy 
örökbefogadáshoz közvetlenül kötődő vagy 
azt követő szülői szabadságból eredő 
távollét lejárata után visszatérjen a 
munkahelyére vagy egy azzal azonos 
munkakörbe olyan feltételek mellett, 
amelyek számára nem kevésbé kedvezőek, 
valamint hogy minden, a 
munkafeltételekben bekövetkezett javulás, 
amelyre a távolléte alatt jogosult lett volna, 
rá is vonatkozzon.

Indokolás

A korábbi 1. bekezdés át lett helyezve az I. cím, Általános rendelkezések, 2. cikk, (2) bekezdés 
új (c) pontja alá, oly módon, hogy minden megkülönböztető helyzet egyetlen cikkbe legyen 
gyűjtve.
Szükséges teljes hatályt adni a szülési és szülői jogoknak azon szülők iránti megkülönböztetés 
elleni hatékony védelem biztosítása céljából, akik élnek azon jogaikkal, amelyeket számukra a 
nemzeti törvénykezésben megadnak. A nőknek és a férfiaknak ugyanazt a védelmet kell 
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élvezniük, amikor a kiskorú gyermekekhez kötődő szabadság után az adott munkahelyükre 
visszatérnek. Ez a módosítás a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelvet módosító 2002/73/EK európai 
parlamenti irányelv 2. cikke 7. pontjának módosítását veszi figyelembe.

Módosítás 21
III. cím, 3. fejezet, 18. cikk

A tagállamok nemzeti jogrendszerük 
keretében meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amellyel valódi és hatékony 
kártérítés, illetve jóvátétel biztosítható a 
nemi hovatartozáson alapuló hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedő személy 
részére az őt ért veszteségért vagy kárért, 
úgy, hogy az visszatartó erejű és arányos az 
elszenvedett kárral. Az ilyen kártérítést vagy 
jóvátételt nem lehet felső határ 
megszabásával korlátozni, kivéve azokat az 
eseteket, amikor a munkaadó bizonyítani 
tudja, hogy a pályázó ezen irányelv szerinti 
hátrányos megkülönböztetés következtében 
csak azt a kárt szenvedte el, hogy pályázatát 
nem vették figyelembe.

A tagállamok nemzeti jogrendszerük 
keretében meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amellyel hatékony, arányos 
és visszatartó erejű szankciókat 
garantálnak az ezen irányelvből eredő 
kötelezettségek megszegése esetén. Minden, 
ezen irányelvvel ellentétes bánásmódból 
fakadóan sérelmet elszenvedő személy 
kártalanítása vagy jóvátétele valós, 
hatékony, és arányos az elszenvedett kárral, 
és nem lehet előzetesen egy felső határ 
megszabásával korlátozni, kivéve azokat az 
eseteket, amikor a munkaadó bizonyítani 
tudja, hogy a pályázó ezen irányelv szerinti 
hátrányos megkülönböztetés következtében 
csak azt a kárt szenvedte el, hogy pályázatát 
nem vették figyelembe.

Indokolás

Ez a módosítás szükséges ahhoz, hogy a cikk összhangba kerüljön „az irányelv által 
szolgáltatott újítások” pontja alatt szereplő 3. pont (AZ IRÁNYELV JAVASLATÁBAN 
BEJELENTETT INTÉZKEDÉSEK) preambulumbekezdésével („a joggyakorlat 
kiterjesztéséről az e javaslat által célzott valamennyi területre vonatkozó büntetésekről és 
szankciókról, összhangban a 2002/73/EK irányelv által bevezetett változtatásokkal (lásd e 
javaslat 18. és 26. cikkét)”, valamint a IV. cím: MEGVALÓSÍTÁS alatt szereplő 
preambulumbekezdéssel („Ez a cím arra kéri a tagállamokat, hogy dolgozzák ki a hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciók rendszerét, amelyek felhasználhatóak a jelen javaslat 
alapján megállapított jogok megszegése esetén, hogy az irányelvnek «gyakorlatias hatást» 
adjanak. A tagállamok jelezniük kell továbbá a Bizottság felé a kérdésben foganatosított 
intézkedéseket).

Módosítás 22
III. cím, 22. cikk, (1)bekezdés

1. A tagállamok a nemzeti hagyományaikkal 1. A tagállamok a nemzeti hagyományaikkal 
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és a nemzeti gyakorlatukkal összhangban 
megfelelő intézkedéseket tesznek a szociális 
partnerek közötti társadalmi párbeszéd 
elősegítésére abból a célból, hogy 
ösztönözzék az egyenlő bánásmód 
megvalósítását többek között a munkahelyi 
gyakorlatok ellenőrzése, kollektív 
szerződések, magatartási szabályzatok, 
kutatás, valamint tapasztalatcsere és a bevált 
gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere 
révén.

és a nemzeti gyakorlattal összhangban 
megfelelő intézkedéseket tesznek a szociális 
partnerek közötti társadalmi párbeszéd 
elősegítésére abból a célból, hogy 
ösztönözzék az egyenlő bánásmód 
megvalósítását többek között a munkahelyen 
és a szakmai képzések során fennálló 
gyakorlat vizsgálata, illetve a munkához 
jutás, a szakmai előmenetel, a kollektív 
szerződések, és a magatartási szabályzatok 
ellenőrzése, a kutatás, valamint a 
tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatokkal 
kapcsolatos információcsere révén.

Módosítás 23
III. cím, 22. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok a nemzeti jogszabályokkal, 
kollektív szerződésekkel vagy gyakorlattal 
összhangban arra ösztönzik a munkaadókat, 
hogy szervezett és szisztematikus módon 
segítsék elő a férfiakkal és nőkkel való 
egyenlő bánásmódot a munkahelyen.

(3) A tagállamok a nemzeti jogszabályokkal, 
kollektív szerződésekkel vagy gyakorlattal 
összhangban arra ösztönzik a munkaadókat, 
hogy előre megtervezett és szisztematikus 
módon segítsék elő a férfiakkal és nőkkel 
való egyenlő bánásmódot a szakmai képzés 
során, a munkához és előléptetéshez való 
hozzájutás, valamint a munkakörülmények 
tekintetében..

Amendement 24
IV. cím, 24. cikk, b) pont

b) az egyenlő bánásmód elvével ellentétes 
minden olyan rendelkezést, amelyet 
szerződések, kollektív szerződések, 
bértáblázatok, bérmegállapodások, a 
vállalkozások személyi állományát 
meghatározó szabályok, vállalkozások belső 
szabályzatai, a szabadfoglalkozásúakra, 
illetve munkavállalói és munkaadói 
szervezetekre vonatkozó szabályok valamint 
az egyéni munkaszerződések és bármely 
egyéb megállapodások tartalmaznak, 

b) az egyenlő bánásmód elvével ellentétes 
minden olyan rendelkezést, amelyet egyéni 
vagy csoportos, teljes vagy részmunkaidőre 
vonatkozó szerződések, kollektív 
szerződések, bértáblázatok, 
bérmegállapodások, munkaköri leírások, a 
vállalkozások személyi állományát 
meghatározó szabályok, vállalkozások belső 
szabályzatai, a szabadfoglalkozásúakra, 
illetve munkavállalói és munkaadói 
szervezetekre vonatkozó szabályok valamint 
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semmissé kell vagy lehet nyilvánítani, illetve 
módosítani kell;

az egyéni munkaszerződések és bármely 
egyéb elrendezések tartalmaznak, semmissé 
kell nyilvánítani, illetve módosítani kell

Módosítás 25
IV. cím,27. cikk, (1) bekezdés

A tagállamok a nemzeti jogalkotás, a 
kollektív szerződések vagy az alkalmazott 
gyakorlat révén ösztönzik a munkaadókat és 
a szakképzésért felelős személyeket, hogy 
hozzák meg azokat az intézkedéseket, 
amelyek megelőzik a munkahelyen történő 
nemi megkülönböztetés valamennyi 
formáját, különösen a zaklatást és szexuális 
zaklatást.

1. A tagállamok a nemzeti jogalkotás, a 
kollektív szerződések vagy az alkalmazott 
gyakorlat révén garantálják azokat az 
intézkedéseket, amelyek megelőzik a 
zaklatás valamennyi formájátt és különösen 
a szexuális zaklatást a szakmai képzés során 
és a munkához és előléptetéshez való 
hozzájutás tekintetében csakúgy, mint a 
munkahelyen.

Módosítás 26
IV. cím, 27. cikk, (2) bekezdés (új)

(2) A munkaadókat és a szakképzésért 
felelős személyeket szintén ösztönözni kell 
arra, hogy a rájuk háruló kötelességek 
keretében hozzák meg az első bekezdésben 
említett intézkedéseket.

Módosítás 27
IV. cím, 28. cikk

Ezen irányelv rendelkezéseinek végrehajtása 
nem jelentheti a munkavállalóknak nyújtott 
védelem általános szintjének csökkentését az 
irányelv által szabályozott területeken, a 
tagállamok azon jogának sérelme nélkül, 
hogy a bekövetkezett változásokhoz 
igazodva olyan törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket fogadjanak el, 
amelyek különböznek az irányelv 
bevezetésekor hatályban lévőktől, feltéve, 
hogy ezen irányelv alapvető 
követelményeinek megfelelnek.

1. Ezen irányelv rendelkezéseinek 
végrehajtása nem jelentheti a 
munkavállalóknak nyújtott védelem 
általános szintjének csökkentését az irányelv 
által szabályozott területeken, a tagállamok 
azon jogának sérelme nélkül, hogy a 
bekövetkezett változásokhoz igazodva olyan 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket fogadjanak el, amelyek 
különböznek az irányelv bevezetésekor 
hatályban lévőktől, feltéve, hogy ezen 
irányelv alapvető követelményeinek 
megfelelnek.
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2. A tagállamok bevezethetnek vagy 
fenntarthatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyek ezen irányelv rendelkezéseinél 
kedvezőbbek a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elve 
szempontjából.

Indokolás

Szükség van arra, hogy ha úgy kívánják, a tagállamok az egyenlő elbánás terén még 
kedvezőbb törvénykezést fogadjanak el, hogy a védelem szintje a lehető legmagasabb legyen.

Módosítás 28
IV. cím, 30. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy azokról az 
intézkedésekről, amelyeket ezen irányelv 
értelmében hoznak és a már hatályban lévő 
intézkedésekről, az érintett személyeket 
valamennyi megfelelő módon tájékoztatják, 
például a munkahelyen.

A tagállamok biztosítják, hogy azokról az 
intézkedésekről, amelyeket ezen irányelv 
értelmében hoznak és a már hatályban lévő 
intézkedésekről, az érintett személyeket 
valamennyi megfelelő módon tájékoztatják, 
például a munkahelyen, és a munkavállalás, 
valamint a szakmai képzés és előmenetel 
során.

Módosítás 29
V. cím, 31. cikk

1. A tagállamok legkésőbb …-ig közlik a 
Bizottsággal azokat az információkat, 
amelyekre annak szüksége van ahhoz, hogy 
jelentést állítson össze ezen irányelv 
alkalmazásáról az Európai Parlament és a 
Tanács számára.

1. A tagállamok legkésőbb …-ig közlik a 
Bizottsággal azokat az információkat, 
amelyekre annak szüksége van ahhoz, hogy 
jelentést állítson össze ezen irányelv 
alkalmazásáról az Európai Parlament és a 
Tanács számára.

2. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 
tagállamok négyévente közlik a Bizottsággal 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyeket a Szerződés 141. 
cikkének (4) bekezdése értelmében fogadnak 
el, valamint jelentést tesznek ezekről az 
intézkedésekről és azok végrehajtásáról. Az 
információk alapján a Bizottság négyévente 
elfogad és közzétesz egy jelentést, amely 
összehasonlító értékelést nyújt az 

2. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 
tagállamok minden második évben közlik a 
Bizottsággal azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyeket a 
Szerződés 141. cikkének (4) bekezdése 
értelmében fogadnak el, valamint jelentést 
tesznek ezekről az intézkedésekről és azok 
végrehajtásáról. Az információk alapján a 
Bizottság minden második évben elfogad és 
közzétesz egy jelentést, amely 
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intézkedésekről az Amszterdami Szerződés 
záróokmányához csatolt 28. nyilatkozat 
fényében.

összehasonlító értékelést nyújt az 
intézkedésekről az Amszterdami Szerződés 
záróokmányához csatolt 28. nyilatkozat 
fényében.

Indokolás

A tagállamok által ezen irányelv alkalmazására foganatosított intézkedéseket fel kell sorolni a 
foglalkoztatással foglalkozó, az Európai Bizottságnak éves rendszerben bemutatott nemzeti 
cselekvési tervekben. Ez lehetővé tenné, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos minden nemzeti 
intézkedés, beleértve a férfiak és a nők közötti egyenlő elbánást, egyetlen szövegben legyen 
összefogva.

ELJÁRÁS

Cím a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatásban és a munkában történő megvalósításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatáról
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