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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindas

Pasiūlymas dėl direktyvos apima direktyvas, kuriomis siekiama įgyvendinti vienodo vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio principą (įskaitant vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą 
profesinėse socialinės apsaugos sistemose), ir direktyvas, susijusias su vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principo taikymu įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir 
darbo sąlygų atžvilgiu bei įrodinėjimo pareiga, įskaitant:

- Direktyvą Nr. 75/117/EEB (vienodas vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymas),
- Direktyvą 76/207/EEB (vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymas įsidarbinimo, 
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu; iš dalies pakeista 
direktyvos 2002/73/EB),
- Direktyvą 86/378/EEB (vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimas 
profesinėse socialinės apsaugos sistemose; iš dalies pakeista direktyvos 96/97/EB),
- Direktyvą 97/80/EB (įrodinėjimo pareiga diskriminacijos dėl lyties bylose).

Pasiūlymu dėl „perrašytos“ direktyvos siekiama:
- supaprastinti ir kodifikuoti Bendrijos teisės aktus, susijusius su vienodo požiūrio į vyrus ir 
moteris principo taikymu;
- sutvirtinti teisinį aiškumą ir saugumą pateikiant vieną nuoseklų tekstą atsižvelgiant į bendrą 
nuostatą, kad Europos Sąjunga turi būti  atvira ir pasiekiama Europos piliečiams;
- atspindėti Teisingumo Teismo praktiką vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo 
srityje.

I. Pasiūlymas

Poreikis visu pajėgumu panaudoti Europos darbo jėgos gamybos potencialą yra viena 
pagrindinių Lisabonos strategijos įgyvendinimo sąlygų. Moterų skatinimas dalyvauti darbo 
rinkoje ir siekis panaikinti vyrų ir moterų nelygybę yra sėkmės laidas.

Nepaisant to, kad moterų užimtumas padidėjo, skirtumas tarp moterų ir vyrų užimtumo tebėra 
labai didelis (17,2 proc.)1. Mažiau išsilavinusių ir vyresnio amžiaus moterų užimtumo lygis 
yra žemesnis.

Vyrų ir moterų užmokesčių skirtumas ES yra 16 proc. ir šis rodiklis per pastaruosius metus 
beveik nepakito. Pagrindinės šio skirtumo priežastys yra nevienodas dalyvavimas darbo 
rinkoje, nevienoda karjeros ir užmokesčio struktūra bei profesinė segregacija, t. y. moterys 
dažniausiai dirba tradiciškai mažiau vertinamą darbą. 

Taigi, net jei per Lisabonos aukščiausio lygio susitikimą iškeltas tikslas – iki 2010 m. 
pasiekti, kad 60 proc. moterų gyventų aktyvų profesinį gyvenimą – bus įgyvendintas, tai 

  
1 Komisijos pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės 2004 m., KOM(2004)115.
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neužtikrins vyrų ir moterų lygių galimybių, ypač jei didelė dalis moterų dirbs prastai 
apmokamą ir nepakankamai vertinamą darbą.

Todėl reikia iš naujo įvertinti kai kuriuos bazinius kriterijus, kad mokyme ir socialiniame bei 
profesiniame gyvenime vyrams ir moterims būtų taikomos vienodos sąlygos.

II. Pasiūlymas.

Principas už vienodą vyrų ir moterų darbą mokėti vienodą užmokestį įrašytas 141 Sutarties 
straipsnyje. Teisingumo teismas išaiškino kad šis principas reiškia „vienodą užmokestį už 
vienodos vertės darbą“ ir būtent ši mintis perimta keičiant direktyvas.

Pagal šį pasiūlymą darbo vietų vertinimas pagal „darbo vietų klasifikavimo sistemą“ remiantis 
objektyviais kriterijais, o ne pagal lytį, ir su garantijomis prieš bet kokias diskriminacijos 
firmas bus svarbi priemonė, kurią naudojant bus sukurta skaidri darbo rinka. Užimtumo 
didėjimas yra tiesiogiai susijęs su galimybe suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą (žr. 2003 
m. Komisijos pranešimą). Todėl ši direktyva turės užtikrinti vyrų ir moterų, norinčių turėti 
vaikų arba turinčių mažamečių vaikų ar išlaikomų asmenų, kuriems reikalinga ypatinga 
priežiūra, apsaugą, joje taip pat turi būti atsižvelgta į ypatingas sąlygas, susijusias su 
nėščiomis arba neseniai pagimdžiusiomis moterimis, kad šių asmenų atžvilgiu nebūtų jokios 
diskriminacijos, nes minėtose situacijose esantys asmenys yra labiausiai pažeidžiami sunkioje 
profesinio gyvenimo realybėje.

Būtina padidinti priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, efektyvumą siekiant, kad būtų geriau 
taikomas vienodo užmokesčio ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principas, kad kiekvienas 
asmuo, nukentėjęs dėl šių principų pažeidimo galėtų reikalauti, kad į jo teises būtų 
atsižvelgiama ir kad jos būtų pripažintos pagal valstybėje narėje nustatytą teisminę procedūrą. 

Nuomonės referentė pritaria, kad būtų nuolat periodiškai vykdoma šioje direktyvoje nustatytų 
priemonių veiksmingumo kontrolė ir vertinimas, t. y. kad ataskaitose ir statistikoje apie darbo 
rinkos įvertinimą nacionaliniu ir Europos lygmeniu valstybės narės pateiktų duomenis, 
susijusius su vienodų sąlygų taikymu vyrams ir moterims įsidarbinimo, profesinio mokymo, 
pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

(6) Priekabiavimas, susijęs su asmens lytim,
ir seksualinis priekabiavimas pažeidžia 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą 
ir šioje direktyvoje reiškia lyčių 
diskriminaciją. Tokios diskriminacijos 
formos pasireiškia ne tik darbo vietoje, bet ir 
įsidarbinant ar profesinio mokymo metu.

(6) Priekabiavimas ir seksualinis 
priekabiavimas pažeidžia vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principą ir šioje direktyvoje 
reiškia lyčių diskriminaciją. Tokios 
diskriminacijos formos pasireiškia ne tik 
darbo vietoje, bet ir įsidarbinant ar 
profesinio mokymo metu. 

Pakeitimas 2
7 konstatuojamoji dalis

(7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, 
atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti 
skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių 
diskriminacijos formas, o ypač imtis 
prevencinių priemonių, nukreiptų prieš 
priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą 
darbe, pagal valstybės narės teisės aktus ir 
praktiką.

(7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, 
atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti 
skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių 
diskriminacijos formas, o ypač imtis 
prevencinių priemonių, nukreiptų prieš 
priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą 
darbe bei įsidarbinimo ir profesinio 
mokymo srityje, pagal valstybės narės teisės 
aktus ir praktiką.

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.

Pakeitimas 3
8 konstatuojamoji dalis

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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(8) Vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar 
lygiavertį darbą principas, nustatytas 
Sutarties 141 straipsnyje, yra svarbus 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 
aspektas. Todėl jam įgyvendinti turi būti 
nustatytos papildomos nuostatos. 

(8) Vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar 
lygiavertį darbą principas, nustatytas 
Sutarties 141 straipsnyje ir vėliau 
patvirtintas Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo praktikoje, yra svarbus vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris principo aspektas 
bei svarbi ir neatskiriama Bendrijos teisyno 
dalis diskriminacijos dėl lyties srityje. Todėl 
jam įgyvendinti turi būti nustatytos 
papildomos nuostatos.

Pakeitimas 4
24 konstatuojamoji dalis

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą 
teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai 
užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei 
santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo 
požiūrio principo pažeidimą, baigiasi.

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą 
teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai 
užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei 
santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo 
požiūrio principo pažeidimą, baigiasi. Tokią 
pačią apsaugą turi turėti darbuotojas, kuris 
yra ginamas ar liudija asmens, saugomo 
šia direktyva, naudai.

Pakeitimas 5
I antraštinės dalies 1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei 
moteris principo taikymą įsidarbinimo ir 
profesinėje srityje.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei 
moteris principo taikymą įsidarbinimo ir 
profesinėje srityje.

Todėl joje yra nuostatos, kuriomis siekiama 
įgyvendinti vienodo požiūrio principo 
taikymą, susijusios su: 

Todėl joje yra nuostatos, kuriomis siekiama 
įgyvendinti vienodo požiūrio principo 
taikymą, susijusios su: 

a) įsidarbinimu, įskaitant pareigų 
paaukštinimą, ir profesiniu mokymu;

a) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį;

b) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį; b) profesinėmis socialinės apsaugos 
sistemomis.

c) profesinėmis socialinės apsaugos 
sistemomis.

c) įsidarbinimu, įskaitant pareigų 
paaukštinimą, ir profesiniu mokymu;
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Joje taip pat yra nuostatos, kuriomis 
siekiama, kad šių principų įgyvendinimas 
būtų veiksmingesnis nustatant atitinkamas 
procedūras.

Joje taip pat yra nuostatos, kuriomis 
siekiama, kad šių principų įgyvendinimas 
būtų veiksmingesnis nustatant atitinkamas 
procedūras.

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. 

Pakeitimas 6
1 antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) „netiesioginė diskriminacija“:
- kai dėl akivaizdžiai neutralių nuostatų, 
kriterijų ar taikomos praktikos vienos lyties 
asmenys patenka į mažiau palankią padėti 
kitos lyties asmenų atžvilgiu, išskyrus 
atvejus, kai ši nuostata, kriterijus ar taikoma 
praktika yra objektyviai pagrįsta teisėtu 
tikslu, ir priemonės siekiant šio tikslo yra 
tinkamos ir būtinos;

b) „netiesioginė diskriminacija“: 
- kai dėl akivaizdžiai neutralių nuostatų, 
kriterijų ar taikomos praktikos vienos lyties 
asmenys patenka į mažiau palankią  padėti 
kitos lyties asmenų atžvilgiu, išskyrus 
atvejus, kai ši nuostata, kriterijus ar taikoma 
praktika yra objektyviai pagrįsta teisėtu 
tikslu, ir priemonės siekiant šio tikslo yra 
tinkamos ir būtinos;

- mažiau palankus elgesys su moterimis dėl 
nėštumo ar motinystės atostogų, kaip 
nustatyta Direktyvoje 92/85/EEB;

Pakeitimas 7
2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) „priekabiavimas“: kai nepageidaujamą 
elgesį, susijusį su asmens lytimi, lemia 
tikslas ar jo poveikis pakenkti žmogaus 
orumui ir sukurti bauginančią, priešišką, 
žeminančią ar užgaulią aplinką;

c) „priekabiavimas“: kai nepageidaujamą 
elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti 
žmogaus orumui ir sukurti bauginančią, 
priešišką, žeminančią ar užgaulią aplinką;

Justification

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

Pakeitimas 8
2 straipsnio 1 dalies d punktas



PE 353.426v03-00 8/17 AD\561955LT.doc

LT

d) „seksualinis priekabiavimas“: kai 
nepageidaujamą žodinį, nežodinį ar fizinį 
seksualinio pobūdžio elgesį lemia tikslas ar 
jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, ypač 
sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią 
ar įžeidžiančią aplinką;

d) „seksualinis priekabiavimas“: kai formos 
nepageidaujamą žodinį arba bet kokios kitos 
formos ar fizinį seksualinio pobūdžio elgesį 
lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti 
žmogaus orumui, ypač sukuriant 
bauginančią, priešišką, žeminančią ar 
įžeidžiančią aplinką;

Justification

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

Pakeitimas 9
2 straipsnio 1 dalies e punktas

e) „užmokestis“: tai įprastas bazinis arba 
minimalus darbo užmokestis arba alga ir 
koks nors kitas atlygis grynaisiais ar pan., 
kurį darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai 
gauna iš darbdavio už savo darbą;

e) „užmokestis“: tai įprastas darbo 
užmokestis arba alga ir koks nors kitas 
atlygis grynaisiais ar pan., kurį darbuotojas 
tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš 
darbdavio už savo darbą;

Justification

Tout traitement aussi autre que de base ou minimal.

Pakeitimas 10
1 antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) „profesinis skatinimas“ – pareigų 
paaukštinimas ar atsakomybės 
padidinimas, įskaitant sąlygas, kuriomis tai 
yra paskelbiama ir atliekama;

Justification

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

Pakeitimas 11
I antrašinės dalies 2 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

c) nepalankesnis požiūris į moterį, susijęs 
su nėštumu, motinystės atostogomis ar 
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įvaikinimu.

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.

Pakeitimas 12
1 antraštinės dalies 3 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva taikoma dirbantiems 
asmenims, įskaitant savisamdžius asmenis, 
asmenis, kurių darbinė veikla nutrūko dėl 
ligos, motinystės, atsitiktinio ar 
nesavanoriško nedarbo, ir norintiems 
įsidarbinti asmenims, pensininkams, 
neįgaliems darbininkams ir tiems, kurie save 
laiko darbuotojais pagal valstybės narės 
teisės aktus ir (arba) praktiką.

Ši direktyva taikoma dirbantiems asmenims, 
įskaitant savisamdžius asmenis, asmenis, 
kurių darbinė veikla nutrūko dėl ligos, 
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros 
atostogų ar atostogų dėl šeimyninių 
priežasčių, atsitiktinio ar nesavanoriško 
nedarbas, ir norintiems įsidarbinti asmenims, 
pensininkams, neįgaliems darbininkams ir 
tiems, kurie save laiko darbuotojais pagal 
valstybės narės teisės aktus ir (arba) 
praktiką.

Justification

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

Pakeitimas 13
II antraštinės dalies 1 straipsnio 4 dalis

Diskriminacija dėl lyties panaikinama visų 
aspektų ir sąlygų atlyginant iš vieno šaltinio 
už tą patį darbą arba už vienodos vertės 
darbą atžvilgiu.

Diskriminacija dėl lyties panaikinama visų 
aspektų ir sąlygų atlyginant už tą patį darbą 
arba už vienodos vertės darbą atžvilgiu.

Pakeitimas 14
II antraštinės dalies 2 straipsnio 8 dalies d punktas

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h, i d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h ir 
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ir j punktuose nurodytus atvejus, 
kompensuoti įmokas, jeigu darbuotojas iš 
sistemos pasitraukia neįvykdęs sąlygų, 
garantuojančių jam atidėtąją teisę į ilgalaikes 
išmokas;

j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti 
įmokas, jeigu darbuotojas iš sistemos 
pasitraukia neįvykdęs sąlygų, garantuojančių 
jam atidėtąją teisę į ilgalaikes išmokas;

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.

Pakeitimas 15
II antraštinės dalies 2 straipsnio 8 dalies g punktas

g) sustabdant teisių išsaugojimą arba įgijimą 
motinystės atostogų arba atostogų dėl 
šeimyninių priežasčių laikotarpiu, kai 
atostogos suteikiamos įstatymais arba 
sutartimis, o už jas moka darbdavys;

g) sustabdant teisių išsaugojimą arba įgijimą 
motinystės, vaiko priežiūros arba
įvaikinimo atostogų arba atostogų dėl 
šeimyninių priežasčių laikotarpiu, kai 
atostogos suteikiamos įstatymais arba 
sutartimis, o už jas moka darbdavys;

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). 

Pakeitimas 16
II antraštinės dalies 2 straipsnio 8 dalies k punktas

k) nustatant skirtingus standartus arba 
standartus, taikomus tik vienos lyties 
darbuotojams, išskyrus h, i ir j punktuose 
numatytus atvejus, susijusius su teisės į 
atidėtąją išmoką užtikrinimu ar šios teisės 
išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

k) nustatant skirtingus standartus arba 
standartus, taikomus tik vienos lyties 
darbuotojams, išskyrus h ir j punktuose 
numatytus atvejus, susijusius su teisės į 
atidėtąją išmoką užtikrinimu ar šios teisės 
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išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

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.

Pakeitimas 17
II antraštinės dalies 13 straipsnio 1 dalies c punktas 

c) įdarbinimo ir darbo sąlygos, įskaitant 
atleidimą iš darbo ir darbo užmokestį, kaip 
nustatyta šioje direktyvoje;

c) įdarbinimo ir darbo sąlygos, įskaitant 
atleidimą iš darbo ir darbo užmokestį, kaip 
nustatyta šioje direktyvoje ir Sutarties 141 
straipsnyje;

Pakeitimas 18
II antraštinės dalies 14 straipsnis

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 
141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti
esamas priemones arba imtis naujų, 
siekdamos praktiškai užtikrinti visišką vyrų 
ir moterų lygybę profesinėje veikloje.

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 
141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti 
esamas priemones arba imtis naujų, pvz., 
siekiant sudaryti sąlygas vaiko ar kitų 
priklausomų asmenų priežiūrai, norėdamos 
praktiškai užtikrinti visišką vyrų ir moterų 
lygybę profesinėje veikloje, ypač 
įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų 
paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.

Justification

The provision of childcare is of increasing importance in ensuring genuine equality of 
opportunity.

Pakeitimas 19
II antraštinės dalies 3 straipsnio 15 dalies 1 punktas

1. Mažiau palankus moters traktavimas dėl 
nėštumo ar motinystės atostogų pagal šios 

Išbraukta.
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direktyvos nuostatas laikomos 
diskriminavimu.

Pakeitimas 20
II antraštinės dalies 3 straipsnio 15 dalies 2 punktas

2. Išėjusi motinystės atostogų moteris turi 
teisę, pasibaigus motinystės atostogoms, 
grįžti į savo darbo vietą arba lygiavertes 
pareigas sąlygomis, kurios nėra jai mažiau 
palankios, ir naudotis pagerėjusiomis darbo 
sąlygomis, kurios jai būtų buvę suteiktos jos 
nebuvimo metu.

Išėjusi motinystės atostogų moteris turi teisę, 
pasibaigus motinystės atostogoms, arba po 
nebuvimo darbe, tiesiogiai susijusio arba 
įvykusio iš karto po įvaikinimo ar vaiko 
priežiūros atostogų, grįžti į savo darbo vietą 
arba lygiavertes pareigas sąlygomis, kurios 
nėra jai mažiau palankios, ir naudotis 
pagerėjusiomis darbo sąlygomis, kurios jai 
būtų buvę suteiktos jos nebuvimo metu.

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.

Pakeitimas 21
II antraštinės dalies 3 straipsnio 8 dalis

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį 
pagrindą priemones, būtinas pagal jų 
nustatytą tvarką užtikrinti realų ir 
veiksmingą asmens, patyrusio 
diskriminaciją dėl lyties, kompensavimą ar 
nuostolių bei žalos atitaisymą, kuris yra 
tinkamas ir proporcingas patirtai žalai. 
Tokiai kompensacijai ar atitaisymui negali 

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį 
pagrindą priemones, būtinas užtikrinti 
veiksmingas, proporcingas ir tinkamas 
sankcijas tais atvejais, kai nesilaikoma šioje 
direktyvoje numatytų įsipareigojimų. Bet 
koks asmens, patyrusio šios direktyvos 
reikalavimų neatitinkantį elgesį, 
kompensavimas ar nuostolio bei žalos 
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būti nustatyta didžiausia riba, išskyrus 
atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad 
vienintelė žala, kurią patyrė prašymo 
teikėjas dėl diskriminacijos kaip nurodyta 
šioje direktyvoje, yra atsisakymas atsižvelgti 
į jo darbo prašymą.

atitaisymas yra realus, veiksmingas ir 
proporcingas patirtai žalai, ir jam a priori
negali būti nustatyta didžiausia riba, 
išskyrus tuos atvejus, kai darbdavys gali 
įrodyti, kad vienintelė žala, kurią patyrė 
prašymo teikėjas dėl diskriminacijos kaip 
nurodyta šioje direktyvoje, yra atsisakymas 
atsižvelgti į jo darbo prašymą.

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 
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".

Pakeitimas 22
III antraštinės dalies 22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
tradicijas ir praktiką, imasi tinkamų 
priemonių plėsti socialinių partnerių dialogą, 
kuriuo siekiama skatinti vienodą požiūrį į 
vyrus ir moteris, taikant tokias priemones 
kaip praktikos darbo vietoje stebėsena, 
kolektyviniai susitarimai, elgesio kodeksai, 
tyrimai ar pasikeitimai pažangia praktika ir 
patirtimi.

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
tradicijas ir praktiką, imasi tinkamų 
priemonių plėsti socialinių partnerių dialogą, 
kuriuo siekiama skatinti vienodą požiūrį į 
vyrus ir moteris, taikant tokias priemones 
kaip praktikos darbo vietoje, profesinio 
mokymo, įdarbinimo ir pareigų 
paaukštinimo metu stebėsena, kolektyvinių 
susitarimų stebėsena, elgesio kodeksai, 
tyrimai ar pasikeitimai pažangia praktika ir 
patirtimi.

Pakeitimas 23
III antraštinės dalies 22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės aktais, kolektyviniais susitarimais ar 
praktika, skatina darbdavius planingai ir 

3. Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės aktais, kolektyviniais susitarimais ar 
praktika, skatina darbdavius planingai ir 
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sistemingai propaguoti vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principą darbo vietoje.

sistemingai propaguoti vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principą profesinio mokymo 
metu, įdarbinant, paaukštinant pareigas ir 
gerinant darbo sąlygas.

Pakeitimas 24
IV antraštinės dalies 24 straipsnio b punktas

b) sutartyse ar kolektyviniuose 
susitarimuose, darbo užmokesčio skalėse, 
darbo užmokesčio susitarimuose, įmonių 
darbuotojų statutuose, įmonių vidaus 
taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir 
darbuotojų bei darbdavių organizacijų 
taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir 
kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, 
kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris principui, skelbiamos ar gali būti 
paskelbtos negaliojančiomis arba yra 
taisomos;

b) individualiose ar kolektyvinėse visos ar 
ne visos darbo dienos sutartyse ar 
kolektyviniuose susitarimuose, darbo 
užmokesčio skalėse, darbo užmokesčio 
susitarimuose, pareigybių pavadinimuose, 
įmonių darbuotojų statutuose, įmonių vidaus 
taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir 
darbuotojų bei darbdavių organizacijų 
taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir 
kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, 
kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris principui, skelbiamos 
negaliojančiomis arba yra taisomos;

Pakeitimas 25
IV antraštinės dalies 27 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės, vadovaudamosi savo teisės 
aktais, kolektyviniais susitarimais ar 
praktika, skatina darbdavius ir už prieigą 
prie profesinio mokymo atsakingus asmenis 
imtis priemonių užkirsti kelią visoms 
diskriminacijos dėl lyties formoms, ypač 
priekabiavimui ir seksualiniam 
priekabiavimui darbo vietoje.

1. Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės aktais, kolektyviniais susitarimais ar 
praktika, užtikrina, kad imamasi priemonių 
užkirsti kelią visoms priekabiavimo 
formoms, ypač seksualiniam priekabiavimui 
darbo vietoje, įsidarbinant, profesinio 
mokymo vietoje, kai paaukštinamos 
pareigos ir sudaromos darbo sąlygos.

Pakeitimas 26
IV antraštinės dalies 27 straipsnio 2 dalis (nauja)

2. Darbdaviai ir už prieigą prie profesinio 
mokymo atsakingi asmenys taip pat 
raginami, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus, 
imtis šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
priemonių.
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Pakeitimas 27
IV antraštinės dalies 28 straipsnis

Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas 
jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas 
sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios 
direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia 
valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią 
padėtį ir priimti naujus teisės aktus, 
reglamentus ar administracines nuostatas, 
kurios skiriasi nuo šios direktyvos 
paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei 
jos užtikrina, kad yra laikomasi šios 
direktyvos.

1. Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas 
jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas 
sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios 
direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia 
valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią 
padėtį ir priimti naujus teisės aktus, 
reglamentus ar administracines nuostatas, 
kurios skiriasi nuo šios direktyvos 
paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei 
jos užtikrina, kad yra laikomasi šios 
direktyvos.

2. Valstybės narės gali priimti naujas arba 
toliau taikyti esamas nuostatas, 
palankesnes lyčių vienodų galimybių ir 
vienodo požiūrio į vyrus bei moteris 
principo apsaugai, negu numatyta šioje 
direktyvoje.

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.

Pakeitimas 28
IV antraštinės dalies 30 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad su 
priemonėmis, kurių imtasi įgyvendinant šią 
direktyvą, bei su jau galiojančiomis 
nuostatomis supažindinami visi susiję 
asmenys, naudojant visas tinkamas 
priemones, pvz., darbo vietoje.

Valstybės narės užtikrina, kad su 
priemonėmis, kurių imtasi įgyvendinant šią 
direktyvą, bei su jau galiojančiomis 
nuostatomis supažindinami visi susiję 
asmenys, naudojant visas tinkamas 
priemones, pvz., darbo vietoje, įsidarbinant, 
profesinio mokymo vietoje ir paaukštinant 
pareigas.

Pakeitimas 29
V antraštinės dalies 31 straipsnis
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1. Valstybės narės ne vėliau kaip …. 
pateikia Komisijai visą reikiamą 
informaciją, kad ji galėtų paruošti pranešimą 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios 
direktyvos taikymą.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip …. 
pateikia Komisijai visą reikiamą 
informaciją, kad ji galėtų paruošti pranešimą 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios 
direktyvos taikymą.

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų valstybės narės kas ketverius metus
pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 
straipsnio 4 dalį priimtų priemonių tekstus, 
ataskaitas apie šias priemones ir jų 
įgyvendinimą. Komisija, atsižvelgdama  į šią 
informaciją, kas ketverius metus paruošia ir 
paskelbia pranešimą, kuriame pateikia šių 
priemonių palyginamąjį įvertinimą, atliktą 
vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties 
galutinio akto pridėtos Deklaracijos Nr. 28 
nuostatomis.

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų valstybės narės kas dvejus metus
pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 
straipsnio 4 dalį priimtų priemonių tekstus, 
ataskaitas apie šias priemones ir jų 
įgyvendinimą. Komisija, atsižvelgdama į šią 
informaciją, kas dvejus metus paruošia ir 
paskelbia pranešimą, kuriame pateikia šių 
priemonių palyginamąjį įvertinimą, atliktą 
vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties 
galutinio akto pridėtos Deklaracijos Nr. 28 
nuostatomis.

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 
toutes les mesures nationales relatives à l´emploi y compris l´égalité de traitement entre 
hommes et femmes.
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