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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.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja lūdz par atzinuma sagatavošanu atbildīgo Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums 1
6. apsvērums

6) Uzmākšanās, kas saistīta ar personas 
dzimumu un seksuāla uzmākšanās ir 
pretrunā ar principu par vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, un 
tādēļ tā šīs direktīvas ietvaros jāuzskata par 
diskrimināciju uz dzimuma pamata. Šīs 
diskriminācijas formas novērojamas ne tikai 
darba vietā, bet arī saistībā ar darba un 
profesionālās izglītības iespējām. 

6) Uzmākšanās un seksuāla uzmākšanās ir 
pretrunā ar principu par vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, un 
tādēļ tā šīs direktīvas ietvaros jāuzskata par 
diskrimināciju uz dzimuma pamata. Šīs 
diskriminācijas formas novērojamas ne tikai 
darba vietā, bet arī saistībā ar darba un 
profesionālās izglītības iespējām.

Grozījums 2
7. apsvērums

7) Šajā sakarā nepieciešams iedrošināt darba 
devējus un par profesionālo izglītību 
atbildīgās personas veikt pasākumus, lai 
apkarotu jebkāda veida diskrimināciju uz 
dzimuma pamata, un jo īpaši ieviest valsts 
normatīvajiem aktiem un praksei atbilstošus 
preventīvus pasākumus pret uzmākšanos un 
seksuālu uzmākšanos darba vietā.

7) Šajā sakarā nepieciešams iedrošināt darba 
devējus un par profesionālo izglītību 
atbildīgās personas veikt pasākumus, lai 
apkarotu jebkāda veida diskrimināciju uz 
dzimuma pamata, un jo īpaši ieviest valsts 
normatīvajiem aktiem un praksei atbilstošus 
preventīvus pasākumus pret uzmākšanos un 
seksuālu uzmākšanos darba vietā, kā arī 
saistībā ar darba un profesionālās izglītības 
iespējām.

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.

Grozījums 3
8. apsvērums

  
1 OV vēl nav publicēts.
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8) Vienlīdzīgas samaksas princips par tādu 
pašu darbu vai līdzvērtīgu darbu, kā 
noteikts Līguma 141. pantā, ir svarīgs 
aspekts principam par vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm. Tādēļ 
nepieciešams veikt papildu pasākumus šī 
principa īstenošanai.

8) Vienlīdzīgas samaksas princips par tādu 
pašu darbu vai līdzvērtīgu darbu, kā noteikts
Līguma 141. pantā un kā vēlāk noteikts 
Eiropas Kopienu pastāvīgajā tiesu praksē, 
ir svarīgs aspekts principam par vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kā arī 
būtiska un neatņemama Acquis 
communautaire sastāvdaļa attiecībā uz 
dzimumu diskrimināciju. Tādēļ 
nepieciešams veikt papildu pasākumus šī 
principa īstenošanai.

Grozījums 4
Considérant 24

24) Ņemot vērā to, ka tiesības uz efektīvu 
juridisko aizsardzību pieder pie 
pamattiesībām, ir nepieciešams nodrošināt, 
lai nodarbinātie turpinātu saņemt šādu 
aizsardzību pat pēc tam, kad ir izbeigušās 
attiecības, kas bijušas par pamatu 
uzrādītajam vienlīdzīgās attieksmes principa 
pārkāpumam.

24) Ņemot vērā to, ka tiesības uz efektīvu 
juridisko aizsardzību pieder pie 
pamattiesībām, ir nepieciešams nodrošināt, 
lai nodarbinātie turpinātu saņemt šādu 
aizsardzību pat pēc tam, kad ir izbeigušās 
attiecības, kas bijušas par pamatu 
uzrādītajam vienlīdzīgās attieksmes principa 
pārkāpumam. 

Darbiniekam, kurš aizstāv vai sniedz 
liecību tādas personas labā, kuru aizsargā 
šīs direktīvas noteikumi, ir tiesības uz tādu 
pašu aizsardzību.

Grozījums 5
I sadaļas 1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir garantēt tāda 
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas 
iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesiju jautājumos.

Šīs direktīvas mērķis ir garantēt tāda 
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas 
iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesiju jautājumos.

Šajā nolūkā tā ietver pasākumus, kas 
paredzēti vienlīdzīgas attieksmes principa 
ieviešanai attiecībā uz: 

Šajā nolūkā tā ietver pasākumus, kas 
paredzēti vienlīdzīgas attieksmes principa 
ieviešanai attiecībā uz: 

a) nodarbinātības pieejamību, tostarp 
izaugsmes iespējām, un profesionālās 
izglītības pieejamību;

a) darba apstākļiem, tostarp atalgojumu;

b) darba apstākļiem, tostarp atalgojumu; b) sociālā arodnodrošinājuma sistēmām;
c) sociālā arodnodrošinājuma sistēmām. c) nodarbinātības pieejamību, tostarp 

izaugsmes iespējām, un profesionālās 
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izglītības pieejamību.
Tā arī ietver pasākumus ar mērķi panākt, lai 
šo principu ieviešanu padarītu efektīvāku, 
izstrādājot atbilstīgas procedūas.

Tā arī ietver pasākumus ar mērķi panākt, lai 
šo principu ieviešanu padarītu efektīvāku, 
izstrādājot atbilstīgas procedūas.

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. 

Grozījums 6
I sadaļas 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) “netieša diskriminācija” ir šķietami 
neitrāli noteikumi, kritērijs vai prakse, kas 
nostāda viena dzimuma personas īpaši 
neizdevīgā stāvoklī salīdzinājumā ar otra 
dzimuma personām, ja vien šie noteikumi, 
kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatoti ar 
likumīgu mērķi un līdzekļi šī mērķa 
sasniegšanai ir samērīgi un nepieciešami;

b) “netieša diskriminācija” ir

- šķietami neitrāli noteikumi, kritērijs vai 
prakse, kas nostāda viena dzimuma personas 
īpaši neizdevīgā stāvoklī salīdzinājumā ar 
otra dzimuma personām, ja vien šie 
noteikumi, kritērijs vai prakse ir objektīvi 
pamatoti ar likumīgu mērķi un līdzekļi šī 
mērķa sasniegšanai ir samērīgi un 
nepieciešami;

- mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
grūtniecības vai bērna kopšanas 
atvaļinājuma dēļ Direktīvas 92/85/EEK 
nozīmē.

Grozījums 7
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) “uzmākšanās” ir situācija, kurā  nevēlama 
izturēšanās, saistīta ar personas dzimumu,
rodas ar mērķi aizskart personas cieņu un 
radīt mulsinošus, nelabvēlīgus, 
degradējošus, pazemojošus vai aizvainojošus 
apstākļus, vai šādas darbības rezultātā;

c) “uzmākšanās” ir situācija, kurā  nevēlama 
izturēšanās rodas ar mērķi aizskart personas 
cieņu un radīt mulsinošus, nelabvēlīgus, 
degradējošus, pazemojošus vai aizvainojošus 
apstākļus, vai šādas darbības rezultātā;

Justification

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

Grozījums 8
2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

c) “seksuāla uzmākšanās” ir situācija, kurā c) “seksuāla uzmākšanās” ir situācija, kurā 
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nevēlama izturēšanās ar seksuālu konotāciju, 
kas izpaužas fiziski, verbāli vai  neverbāli,
rodas ar mērķi aizskart personas cieņu un jo 
īpaši radīt mulsinošus, degradējošus, 
pazemojošus vai aizvainojošus apstākļus, vai 
šādas darbības rezultātā;

nevēlama izturēšanās ar seksuālu konotāciju, 
kas izpaužas fiziski, verbāli vai  jebkurā citā 
iespējamā veidā, rodas ar mērķi aizskart 
personas cieņu un jo īpaši radīt mulsinošus, 
degradējošus, pazemojošus vai aizvainojošus 
apstākļus, vai šādas darbības rezultātā;

Justification

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

Grozījums 9
2. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) “darba samaksa” ir darba alga vai 
pamatalga, vai minimālā alga un jebkādas 
citas piemaksas, ko darba devējs maksā 
darbiniekam tieši vai netieši, skaidrā naudā 
vai natūrā, sakarā ar viņa nodarbināšanu;

e) “darba samaksa” ir darba alga vai alga un 
jebkādas citas piemaksas, ko darba devējs 
maksā darbiniekam tieši vai netieši, skaidrā 
naudā vai natūrā, sakarā ar viņa 
nodarbināšanu;

Justification

Tout traitement aussi autre que de base ou minimal.

Amendment 10
sadaļas 2. panta 1. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) “izaugsmes iespējas” ir atbildības 
līmeņa paaugstināšana, tostarp nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem par to paziņo vai to 
piešķir;

Justification

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

Grozījums 11
I sadaļas 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts (jauns)

c) mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
grūtniecības, bērna kopšanas atvaļinājuma 
vai adopcijas dēļ.
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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.

Grozījums 12
I sadaļas 3. panta 1. punkts

1. Šo direktīvu piemēro nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, ieskaitot pašnodarbinātas 
personas, personas, kuru darbību pārtraukusi 
slimība, maternitāte, nelaimes gadījums vai 
piespiedu bezdarbs, kā arī darba meklētājiem 
un pensionētiem strādājošajiem un 
strādājošajiem ar īpašām vajadzībām, kā arī 
tiem, kas ir to apgādībā, saskaņā ar valsts 
normatīvajiem aktiem un/vai praksi.

Šo direktīvu piemēro nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, ieskaitot pašnodarbinātas 
personas, personas, kuru darbību pārtraukusi 
slimība, maternitāte, paternitāte, bērna 
kopšanas atvaļinājums vai atvaļiājums 
ģimenes apstākļu dēļ, nelaimes gadījums vai 
piespiedu bezdarbs, kā arī darba meklētājiem 
un pensionētiem strādājošajiem un 
strādājošajiem ar īpašām vajadzībām, kā arī 
tiem, kas ir to apgādībā, saskaņā ar valsts 
normatīvajiem aktiem un/vai praksi.

Justification

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

Grozījums 13
II sadaļas 1. nodaļas 4. pants

Par vienādu vai līdzvērtīgu darbu nav 
pieļaujama nekāda diskriminācija uz 
dzimuma pamata saistībā ar darba samaksu 
veidojošiem elementiem vai nosacījumiem, 
kuri attiecas uz vienu avotu.

Par vienādu vai līdzvērtīgu darbu nav 
pieļaujama nekāda diskriminācija uz 
dzimuma pamata saistībā ar darba samaksu 
veidojošiem elementiem vai nosacījumiem.

Grozījums 14
II sadaļas 2. nodaļas 8. panta d) apakšpunkts

d) paredzēt dažādus noteikumus, izņemot 
pasākumus, kas noteikti h), i) un j) 
apakšpunktā, par iemaksu segšanu, kad 
darbinieks izstājas no sistēmas, neizpildot 
nosacījumus, kas garantē atliktas tiesības uz 

d) paredzēt dažādus noteikumus, izņemot 
pasākumus, kas paredzēti h) un j) 
apakšpunktā, par iemaksu segšanu, kad 
darbinieks izstājas no sistēmas, neizpildot 
nosacījumus, kas garantē atliktas tiesības uz 



PE 353.426v03-00 10/17 AD\561955LV.doc

LV

ilgtermiņa pabalstu; ilgtermiņa pabalstu;

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.

Grozījums 15
II sadaļas 2. nodaļas 8. panta g) apakšpunkts

g) pārtraukt to tiesību saglabāšanu vai 
iegūšanu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā vai laikā, kad darbinieks 
ir atvaļinājumā ģimenes apstākļu dēļ, kuras
noteiktas ar likumu vai pamatojoties uz 
vienošanos un kuras apmaksā darba devējs;

g) pārtraukt to tiesību saglabāšanu vai 
iegūšanu grūtniecības un dzemdību, bērna 
kopšanas vai ar adopciju saistīta 
atvaļinājuma laikā vai laikā, kad darbinieks 
ir atvaļnājumā ģimenes apstākļu dēļ, kuras 
noteiktas ar likumu vai pamatojoties uz 
vienošanos un kuras apmaksā darba devējs;

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). 

Grozījums 16
II sadaļas 2. nodaļas 8. panta k) apakšpunkts

k) paredzēt dažādas normas vai tikai noteikta 
dzimuma darbiniekiem piemērojamas 
normas, izņemot pasākumus, kas noteikti h), 
i) un j) apakšpunktā, attiecībā uz to tiesību 
garantēšanu vai saglabāšanu, kuras saistītas 
ar atliktajiem pabalstiem, kad darbinieks 
izstājas no sistēmas.

k) paredzēt dažādas normas vai tikai noteikta 
dzimuma darbiniekiem piemērojamas 
normas, izņemot pasākumus, kas noteikti h) 
un j) apakšpunktā, attiecībā uz to tiesību 
garantēšanu vai saglabāšanu, kuras saistītas 
ar atliktajiem pabalstiem, kad darbinieks 
izstājas no sistēmas.
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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.

Grozījums 17
II sadaļas 13. panta 1. punkta c) apakšpunkts 

c) nodarbinātības un darba apstākļi, ieskaitot 
atlaišanas nosacījumus, kā arī darba 
samaksu, kā tas noteikts šajā direktīvā;

c) nodarbinātības un darba apstākļi, ieskaitot 
atlaišanas nosacījumus, kā arī darba 
samaksu, kā tas noteikts šajā direktīvā un 
Līguma 141. pantā;

Grozījums 18
II sadaļas 14. pants

Dalībvalstis var saglabāt vai noteikt 
pasākumus Līguma 141.panta 4. punkta 
nozīmē, lai nodrošinātu praksē pilnīgu 
līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm 
darba dzīvē.

Dalībvalstis var saglabāt vai noteikt 
pasākumus Līguma 141.panta 4. punkta 
nozīmē, piemēram, veicināt tādu pabalstu 
izmaksu, kuri sasitīti ar bērnu kopšanu vai 
citām apgādājamām personām, lai 
nodrošinātu praksē pilnīgu līdztiesību starp 
vīriešiem un sievietēm darba dzīvē, it īpaši 
attiecībā uz nodarbinātības pieejamību, 
profesionālo izglītību un izaugsmes 
iespējām, kā arī uz darba apstākļiem.

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.

Grozījums 19
II sadaļas 3. nodaļas 15. panta 1. punktts

1. Jebkura mazāk labvēlīga attieksme pret 
sievieti saistībā ar grūtniecību vai 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu ir 
diskriminācija šīs direktīvas nozīmē.

svītrots
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Grozījums 20
II sadaļas 3. nodaļas 15. panta 2. punkts

2. Sievietei grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā ir tiesības pēc šī atvaļinājuma 
atgriezties savā darbā vai tam līdzvērtīgā 
darbā ar tikpat izdevīgiem nosacījumiem un 
saņemt jebkādus darba apstākļu 
uzlabojumus, uz kuriem viņai būtu bijušas 
tiesības prombūtnes laikā.

Sievietei grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā ir tiesības pēc šī atvaļinājuma 
vai pēc prombūtnes, kas tieši saistīta vai 
uzreiz seko adopcijai vai bērnu kopšanas 
atvaļinājumam, atgriezties savā darbā vai 
tam līdzvērtīgā darbā ar tikpat izdevīgiem 
nosacījumiem un saņemt jebkādus darba 
apstākļu uzlabojumus, uz kuriem viņai būtu 
bijušas tiesības prombūtnes laikā.

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.

Grozījums 21
II sadaļas 3. nodaļas 18. pants

Dalībvalstis nosaka savā iekšējā tiesiskajā 
kārtībā nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka radītie zaudējumi personai, 
kas cietusi no diskriminācijas uz dzimuma 
pamata, tiktu efektīvi atlīdzināti vai 
kompensēti noteiktajā kārtībā un ka šī 
kompensācija ir preventīva un samērīga 
attiecībā pret nodarīto kaitējumu. Šādai 
atlīdzībai vai kompensācijai nevar būt a 
priori noteikts maksimālais līmenis, 
izņemot gadījumus, kad darba devējs var 
pierādīt, ka vienīgais prasības sniedzējam 
nodarītais kaitējums diskriminācijas 

Dalībvalstis nosaka savā iekšējā tiesiskajā 
kārtībā nepieciešamos pasākumus, lai 
garantētu efektīvas sankcijas, kas būtu 
samērīgas un preventīvas saistību 
neievērošanas gadījumā šīs direktīvas 
nozīmē. Jebkāda atlīdzība vai kompensācija 
par nodarīto kaitējumu personai, kas 
cietusi no šai direktīvai pretējas 
izturēšanās, ir patiesa, efektīva un 
samērīga ar nodarīto kaitējumu, un to 
nevar a priori ierobežot, izņemot gadījumus, 
kad darba devējs var pierādīt, ka vienīgais 
prasības sniedzējam nodarītais kaitējums 
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rezultātā šīs direktīvas nozīmē ir atteikšanās 
ņemt vērā viņa darba pieteikumu.

diskriminācijas rezultātā šīs direktīvas 
nozīmē ir atteikšanās ņemt vērā viņa darba
pieteikumu.

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".

Grozījums 22
III sadaļas 22. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts 
tradīcijām un praksi veic nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu sociālo dialogu 
starp sociālajiem partneriem, kas sekmētu 
vienlīdzīgu attieksmi, tostarp uzraugot 
pieņemto praksi darbavietās, ar koplīgumu 
un ētikas kodeksu starpniecību un veicot 
pieredzes un veiksmīgu piemēru izpēti un 
apmaiņu.

1. Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts 
tradīcijām un praksi veic nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu sociālo dialogu 
starp sociālajiem partneriem, kas sekmētu 
vienlīdzīgu attieksmi, tostarp uzraugot 
pieņemto praksi darbavietās, profesionālajā 
izglītībā un attiecībā uz nodarbinātības 
pieejamību un izaugsmes iespējām, kā arī 
uzraugot koplīgumus un ētikas kodeksus un 
veicot pieredzes un veiksmīgu piemēru 
izpēti un apmaiņu.

Grozījums 23
III sadaļas 22. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, darba koplīgumiem vai praksi 
mudina darba devējus metodiski un 
sistemātiski sekmēt vienlīdzīgu attieksmi 
pret sievietēm un vīriešiem darbavietā.

3. Dalībvalstis saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, darba koplīgumiem vai praksi 
mudina darba devējus plānoti un 
sistemātiski sekmēt vienlīdzīgu attieksmi 
pret sievietēm un vīriešiem profesionālajā 
izglītībā, attiecībā uz nodarbinātības 
pieejamību un izaugsmes iespējām, kā arī 
attiecībā uz darba apstākļiem.

Amendment 24
IV sadaļas 24. panta b) punkts
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b) vienlīdzīgas attieksmes principam pretēji 
nosacījumi līgumos vai darba koplīgumos, 
darba algas skalās, vienošanās par algu, 
uzņēmumu personāla noteikumos, 
uzņēmumu iekšējos noteikumos vai 
noteikumos, kuri regulē neatkarīgos arodus 
vai profesijas un darbinieku un uzņēmēju 
organizācijas, individuālajos darba līgumos 
vai jebkurās citās iespējamās norunās ir 
deklarējami vai var tikt deklarēti par spēkā 
neesošiem vai tiek grozīti; 

b) vienlīdzīgas attieksmes principam pretēji 
nosacījumi individuālajos vai kolektīvajos
pilna vai nepilan laika darba līgumos vai 
darba koplīgumos, darba algas skalās, 
vienošanās par algu, amata nosaukumos, 
uzņēmumu personāla noteikumos, 
uzņēmumu iekšējos noteikumos vai 
noteikumos, kuri regulē neatkarīgos arodus 
vai profesijas un darbinieku un uzņēmēju 
organizācijas, individuālajos darba līgumos 
vai jebkurās citās iespējamās norunās ir 
deklarējami par spēkā neesošiem vai tiek 
grozīti; 

Grozījums 25
IV sadaļas 27. panta 1. punkts

Dalībvalstis saskaņā ar valsts noramtīvajiem 
aktiem, koplīgumiem vai praksi mudina
darba devējus un tos, kas atbildīgi par 
piekļuvi profesionālajai apmācībi, veikt
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
diskriminācijas formas uz dzimuma pamata, 
īpaši uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos 
darbavietā.

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts 
noramtīvajiem aktiem, koplīgumiem vai 
praksi garantē pasākumus, lai novērstu 
jebkādas diskriminācijas formas uz dzimuma 
pamata, īpaši uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos profesionālajā apmācībā un 
piekļuvē nodarbinātībai un izaugsmes 
iespējām darbavietā.

Grozījums 26
IV sadaļas 27. panta 2. punkts (jauns)

2. Darba devēji un par piekļuvi 
profesionālajai izglītībai atbildīgās 
personas savu pienākumu ietvaros arī tiek 
mudinātas ieviest 1. punktā minētos 
pasākumus.

Grozījums 27
IV sadaļas 28. pants

Šīs direktīvas noteikumu ieviešana nekādos 
apstākļos nav pietiekams pamats, lai 
pazeminātu darbinieku aizsardzības līmeni 
jomās, uz kurām tā attiecas, neskarot 

1. Šīs direktīvas noteikumu ieviešana 
nekādos apstākļos nav pietiekams pamats, 
lai pazeminātu darbinieku aizsardzības 
līmeni jomās, uz kurām tā attiecas, neskarot 
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dalībvalstu tiesības reaģēt uz situācijas 
izmaiņām ar tādu likumu, noteikumu un 
administratīvu nosacījumu ieviešanu, kuri 
atšķiras no tiem, kas ir spēkā šīs direktīvas 
paziņošanas laikā, ja vien tiek ievērota 
atbilstība šīs direktīvas noteikumiem.

dalībvalstu tiesības reaģēt uz situācijas 
izmaiņām ar tādu likumu, noteikumu un 
administratīvu nosacījumu ieviešanu, kuri 
atšķiras no tiem, kas ir spēkā šīs direktīvas 
paziņošanas laikā, ja vien tiek ievērota 
atbilstība šīs direktīvas noteikumiem.

2. Dalībvalstis drīkst ieviest vai saglabāt 
noteikumus, kuri ir labvēlīgāki attiecībā uz 
vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas 
attieksmes pret vīriešiem un sievietēm 
principu aizsardzību nekā šajā direktīvā 
noteiktie noteikumi.

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.

Grozījums 28
IV sadaļas 30. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus, ko 
veic saskaņā ar šo direktīvu, kā arī jau spēkā 
esošos noteikumus šajā jomā dara zināmus 
visiem, uz kuriem tie attiecas, jebkurā 
piemērotā veidā, piemēram, darba vietā.

Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus, ko 
veic saskaņā ar šo direktīvu, kā arī jau spēkā 
esošos noteikumus šajā jomā dara zināmus 
visiem, uz kuriem tie attiecas, jebkurā 
piemērotā veidā, piemēram, darba vietā un 
tad, kad darbinieks izmanto piekļuvi 
nodarbinātībai, profesionālajai apmācībai 
un izaugsmes iespējām.

Grozījums 29
V sadaļas 31. pants

1. Vēlākais …… dalībvalstis dara zināmu 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju, lai 
Komisija varētu sagatavot ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu.

1. Vēlākais …… dalībvalstis dara zināmu 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju, lai 
Komisija varētu sagatavot ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu.

2. Neskrot 1. punktu, dalībvalstis reizi četros 
gados Komisijai dara zināmu tekstu saistībā 
ar pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 
Līguma 141.panta 4. punktu, kā arī sniedz 
ziņojumus par šiem pasākumiem un to 

2. Neskrot 1. punktu, dalībvalstis reizi divos 
gados Komisijai dara zināmu tekstu saistībā 
ar pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 
Līguma 141.panta 4. punktu, kā arī sniedz 
ziņojumus par šiem pasākumiem un to 
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īstenošanu. Pamatojoties uz šo informāciju, 
Komisija reizi četros gados pieņem un 
publicē ziņojumu, kas sniedz šo pasākumu 
salīdzinošu novērtējumu, ņemot vērā 
Amsterdamas Līguma Nobeiguma aktam 
pievienoto 28. deklarāciju.

īstenošanu. Pamatojoties uz šo informāciju, 
Komisija reizi divos gados pieņem un 
publicē ziņojumu, kas sniedz šo pasākumu 
salīdzinošu novērtējumu, ņemot vērā 
Amsterdamas Līguma Nobeiguma aktam 
pievienoto 28. deklarāciju.

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.

PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba 
jautājumos

Atsauces COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD)
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu FEMM
Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
EMPL
15.9.2004

Ciešāka sadarbība nē
Referents, kas atbildīgs par atzinumu

Iecelšanas datums
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
16.12.2004

Izskatīšana komitejā 31.1.2005 16.3.2005 31.3.2005
Grozījumu pieņemšanas datums 31.3.2005
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

25
1
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Jan Andersson, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan 
Cabrnoch, Mogens N.J. Camre, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Ilda Figueiredo, 
Stephen Hughes, Karin Jöns, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, 
Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-
Ruijten, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek 
Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele 
Zimmer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Mihael Brejc, Elisabeth Schroedter,  Marc Tarabella, Anja 
Weisgerber  

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā
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