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BEKNOPTE MOTIVERING

Context

Het voorstel voor een richtlijn beoogt de samenvoeging van de richtlijnen over de toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen (waaronder gelijke 
behandeling in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid) en de 
richtlijnen over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang 
tot het arbeidsproces, beroepsopleiding en promotiekansen en ten aanzien van 
arbeidsvoorwaarden en de bewijslast, d.w.z.
- richtlijn 75/117/EEG (gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers)
- richtlijn 76/207/EEG (tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden; gewijzigd bij richtlijn 
2002/73/EG)
- richtlijn 86/378/EEG (tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid; 
gewijzigd bij richtlijn 96/97/EG)
- richtlijn 97/80/EG (bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht).

De doelstellingen van het voorstel voor een 'herschikte' richtlijn zijn:
- de communautaire wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

vereenvoudigen en codificeren;
- de duidelijkheid en de rechtszekerheid versterken door middel van één enkele 

samenhangende tekst in de algemene context van openheid en toegankelijkheid van de 
Europese Unie voor de Europese burgers, en

- de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake gelijke behandeling weerspiegelen.

I. Het voorstel

De noodzaak om het potentieel van de Europese arbeidsproductiviteit volledig te benutten is 
een van de cruciale voorwaarden om de strategische doelstellingen van Lissabon te 
verwezenlijken. Het bevorderen van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de 
inspanningen om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weg te werken, vormen een 
middel om daarin te slagen.

Ondanks het feit dat steeds meer vrouwen werken blijven de verschillen tussen vrouwen en 
mannen op werkgelegenheidsterrein zeer omvangrijk (17,2 procentpunt)1. De 
participatiegraad van vrouwen met een gering onderwijsniveau en van oudere vrouwen ligt 
nog altijd lager.

De genderkloof inzake beloning in de EU bedraagt nog altijd gemiddeld 16% en is de 
afgelopen jaren ternauwernood veranderd. Verschillen wat betreft arbeidsmarktparticipatie, 
seksesegregatie, loopbaan- en loonstructuren en de relatieve onderwaardering van door 
vrouwen gedomineerd werk zijn de voornaamste oorzaken van deze kloof. 

  
1 Verslag van de Commissie inzake gelijkheid van mannen en vrouwen, 2004, COM(2004)115.
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De verwezenlijking tegen 2010 van het op de top van Lissabon vastgestelde streefdoel, 
namelijk een participatie van vrouwen van 60% op de arbeidsmarkt, zal de gelijkheid van 
mannen en vrouwen niet bevorderen, vooral indien een groot percentage vrouwen een slecht 
betaalde en ondergewaardeerde job heeft.
Om te komen tot een gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van 
opleiding en op sociaal-professioneel vlak, moeten bepaalde basiscriteria dus opnieuw 
geëvalueerd worden.

II. Het voorstel

Het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen die gelijkwaardig werk 
verrichten, is vastgelegd in artikel 141 van het Verdrag. Het Hof van Justitie heeft dit beginsel 
geïnterpreteerd als "gelijke beloning voor werk van gelijke waarde" en precies dit idee wordt 
overgenomen in de herschikking van de richtlijnen.

De in dit voorstel vastgelegde evaluatie van de arbeid door het "systeem van 
werkclassificatie", gebaseerd op objectieve criteria en ongeacht het geslacht en met 
ingebouwde garanties tegen alle mogelijke vormen van discriminatie, zal een belangrijk 
instrument vormen om te komen tot een transparante arbeidsmarkt.

De toename van de arbeid is direct afhankelijk van de mogelijkheid om gezin en beroep te 
combineren (zie verslag Commissie 2003). Met deze richtlijn moet dus enerzijds worden 
gezorgd voor de bescherming van mannen en vrouwen die kinderen willen of kleine kinderen 
of personen ten laste hebben waarvoor bijzondere zorgen vereist zijn, en anderzijds moet 
rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van vrouwen in verband met 
zwangerschap en de periode na de bevalling, zodat deze personen op geen enkele manier 
gediscrimineerd worden terwijl ze in een situatie zitten die hun kwetsbaarder maakt in de 
harde realiteit van het beroepsleven.

De door de lidstaten genomen maatregelen moeten efficiënter worden met het oog op een 
betere implementatie van de beginselen van gelijke beloning en behandeling zodat elke 
persoon die nadeel heeft ondervonden ten gevolge van een schending van bovengenoemde 
beginselen, zijn rechten kan doen gelden en doen eerbiedigen volgens een door de lidstaat 
vastgelegde gerechtelijke procedure.

Uw rapporteur voor advies is voorstander van een periodieke en regelmatige controle en 
beoordeling van de doeltreffendheid van de maatregelen die in het kader van onderhavige 
richtlijn worden getroffen. Dit moet gestalte krijgen in de verplichting die op de lidstaten rust 
om cijfers te presenteren inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen voor wat 
betreft de toegang tot het beroep, de beroepsopleiding en de promotiekansen en de 
arbeidsomstandigheden in de verslagen en de statistieken over de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt zowel op nationaal als op Europees niveau.
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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 6

(6) Intimidatie die verband houdt met het 
geslacht van een persoon en seksuele 
intimidatie zijn strijdig met het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en moeten daarom in deze richtlijn 
als discriminatie op grond van geslacht 
worden beschouwd. Deze vormen van 
discriminatie doen zich niet alleen op de 
werkplek voor, maar ook in de context van 
de toegang tot het arbeidsproces en 
beroepsopleiding.

(6) Intimidatie en seksuele intimidatie zijn 
strijdig met het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en 
moeten  daarom in deze richtlijn als 
discriminatie op grond van geslacht worden 
beschouwd. Deze vormen van discriminatie 
doen zich niet alleen op de werkplek voor, 
maar ook in de context van de toegang tot 
het arbeidsproces en beroepsopleiding.

Amendement 2
Overweging 7

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding van 
elke vorm van discriminatie op grond van 
geslacht en in het bijzonder om preventieve 
maatregelen te nemen tegen intimidatie en 
seksuele intimidatie op de werkplek, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijk.

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding van 
elke vorm van discriminatie op grond van 
geslacht en in het bijzonder om preventieve 
maatregelen te nemen tegen intimidatie en 
seksuele intimidatie op de werkplek en in de 
context van de toegang tot het 
arbeidsproces en de beroepsopleiding, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijk.

Motivering

Intimidatie en seksuele intimidatie vinden niet alleen plaats op de werkplek maar ook in de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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context van de toegang tot het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Amendement 3
Overweging 8

(8) Het in artikel 141 van het Verdrag 
vastgelegde beginsel van gelijke beloning 
voor gelijk of gelijkwaardig werk vormt een 
belangrijk aspect van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Daarom moet de toepassing ervan 
nader worden geregeld.

(8) Het in artikel 141 van het Verdrag
vastgelegde en vervolgens door de vaste 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
verder ontwikkelde beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk 
vormt een belangrijk aspect van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en een wezenlijk en onontbeerlijk 
onderdeel van het acquis communautaire 
inzake discriminatie op grond van geslacht. 
Daarom moet de toepassing ervan nader 
worden geregeld.

Amendement 4
Overweging 24

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 
deze bescherming.

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 
deze bescherming.

Een werknemer die een uit hoofde van deze 
richtlijn beschermd persoon verdedigt, of 
voor deze persoon getuigt, dient recht te 
hebben op dezelfde bescherming.

Amendement 5
Titel I, artikel 1

Doel van deze richtlijn is het beginsel van 
gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in werkgelegenheid en 
beroep te doen toepassen.

Doel van deze richtlijn is het beginsel van 
gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in werkgelegenheid en 
beroep te doen toepassen.

Daartoe worden bepalingen vastgesteld 
betreffende de toepassing van het beginsel 

Daartoe worden bepalingen vastgesteld 
betreffende de toepassing van het beginsel 
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van gelijke behandeling op: van gelijke behandeling op:
a) de toegang tot het arbeidsproces, met 
inbegrip van promotiekansen, en tot 
beroepsopleiding;

a) arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden, met inbegrip van 
beloning;

b) arbeidsvoorwaarden en –
omstandigheden, met inbegrip van 
beloning;

b) ondernemings- en sectoriële regelingen 
inzake sociale zekerheid;

c) ondernemings- en sectoriële regelingen 
inzake sociale zekerheid.

c) de toegang tot het arbeidsproces, met 
inbegrip van promotiekansen, en tot 
beroepsopleiding.

Deze richtlijn omvat ook bepalingen die 
beogen dat dit beginsel door de vaststelling 
van de nodige procedures effectiever wordt 
toegepast.

Deze richtlijn omvat ook bepalingen die 
beogen dat dit beginsel door de vaststelling 
van de nodige procedures effectiever wordt 
toegepast.

Motivering

De volgorde waarin de thema's worden opgesomd moet worden gewijzigd in 
overeenstemming met de volgorde van de hoofdstukken van Titel II. Deze wijziging is 
noodzakelijk om de volgorde van de hoofdstukken van Titel II te behouden.

Amendement 6
Titel I, artikel 2, lid 1, letter b)

b) “indirecte discriminatie”: wanneer een 
ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 
handelwijze personen van een geslacht in 
vergelijking met personen van het andere 
geslacht bijzonder benadeelt, tenzij die 
bepaling, maatstaf of handelwijze objectief 
wordt gerechtvaardigd door een legitiem 
doel en de middelen voor het bereiken van 
dat doel passend en noodzakelijk zijn;

b) “indirecte discriminatie”:

- wanneer een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelwijze 
personen van een geslacht in 
vergelijking met personen van het 
andere geslacht bijzonder benadeelt, 
tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem 
doel en de middelen voor het 
bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn;
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- het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met 
zwangerschap of bevallingsverlof 
vormt een discriminatie in de zin 
van Richtlijn 92/85/EEG.

Amendement 7
Titel I, artikel 2, lid 1, letter c)

c) "intimidatie": wanneer er sprake is van 
ongewenst gedrag dat verband houdt met 
het geslacht van een persoon en tot doel of 
gevolg heeft dat de waardigheid van de 
persoon wordt aangetast en een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd;

c) "intimidatie": wanneer er sprake is van 
ongewenst gedrag dat tot doel of gevolg 
heeft dat de waardigheid van de persoon 
wordt aangetast en een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd;

Motivering

Intimidatie is niet verbonden aan het geslacht van een persoon.

Amendement 8
Titel I, artikel 2, lid 1, letter d)

d) "seksuele intimidatie": wanneer zich 
enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele 
connotatie voordoet met als doel of gevolg 
dat de waardigheid van een persoon wordt 
aangetast, in het bijzonder wanneer een 
bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd;

d) "seksuele intimidatie": wanneer zich 
enige vorm van ongewenst verbaal, fysiek of 
andersoortig gedrag met een seksuele 
connotatie voordoet met als doel of gevolg 
dat de waardigheid van een persoon wordt 
aangetast, in het bijzonder wanneer een 
bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd;

Motivering

Er is geen verschil tussen fysiek en non-verbaal.

Amendement 9
Titel I, artikel 2, lid 1, letter e)

e) "beloning": het gewone basis- of 
minimumloon of -salaris en alle overige 
voordelen in geld of in natura die de 

e) "beloning": het gewone loon of salaris en 
alle overige voordelen in geld of in natura 
die de werkgever direct of indirect aan de 
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werkgever direct of indirect aan de 
werknemer betaalt uit hoofde van zijn 
dienstbetrekking;

werknemer betaalt uit hoofde van zijn 
dienstbetrekking;

Motivering

Het betreft elk salaris, niet alleen het basis- of minimumsalaris.

Amendement 10
Titel I, artikel 2, lid 1, letter g bis) (nieuw)

f bis) "bevordering in beroep": verhoging 
in rang of toekenning van een grotere 
verantwoordelijkheid, met inbegrip van de 
voorwaarden op grond waarvan deze wordt 
bekendgemaakt of toegekend;

Motivering

Het is van groot belang een definitie van 'bevordering' op te nemen om te voorkomen dat het 
concept wordt misbruikt om vereisten inzake gelijke behandeling te omzeilen.

Amendement 11
Titel I, artikel 2, lid 2, letter c) (nieuw)

c) het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap, 
bevallingsverlof of adoptie.

Motivering

Om de tekst van deze richtlijn duidelijk en makkelijk leesbaar te maken moeten de 
verschillende situaties die een discriminatie vormen, zoals gedefinieerd door richtlijn 
2002/73/EG tot wijziging van richtlijn 92/85/EG, in één enkel artikel worden samengevoegd. 
Het is ook wenselijk om daaraan ook de situatie van adoptie, zoals behandeld in richtlijn 
96/34/EG, toe te voegen.

Amendement 12
Titel I, artikel 3, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
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zelfstandigen, van werknemers wier arbeid 
is onderbroken door ziekte, moederschap, 
ongeval of onvrijwillige werkloosheid, en 
van werkzoekenden, op gepensioneerde of 
invalide werknemers, alsmede op hun 
rechtverkrijgenden, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk.

zelfstandigen, van werknemers wier arbeid 
is onderbroken door ziekte, moederschap, 
vaderschap, ouderschapsverlof of verlof om 
gezinsredenen ongeval of onvrijwillige 
werkloosheid, en van werkzoekenden, 
op gepensioneerde of invalide werknemers, 
alsmede op hun rechtverkrijgenden, 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of praktijk.

Motivering

De richtlijn moet bescherming bieden aan zowel mannen als vrouwen in hun rol als ouder.

Amendement 13
Titel II, hoofdstuk 1, artikel 4

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 
discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning die aan één bron is toe te 
schrijven, worden afgeschaft.

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 
discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning worden afgeschaft.

Amendement 14
Titel II, hoofdstuk 2, artikel 8, letter d)

d) behoudens voor zover bepaald onder h), i)
en j), uiteenlopende regels vast te stellen met 
betrekking tot de terugbetaling van de 
premies of bijdragen wanneer de 
aangeslotene uit de regeling treedt zonder te 
voldoen aan de voorwaarden die hem een 
uitgesteld recht op de prestaties op lange 
termijn waarborgen;

d) behoudens voor zover bepaald onder h), 
en j), uiteenlopende regels vast te stellen met 
betrekking tot de terugbetaling van de 
premies of bijdragen wanneer de 
aangeslotene uit de regeling treedt zonder te 
voldoen aan de voorwaarden die hem een 
uitgesteld recht op de prestaties op lange 
termijn waarborgen;

Motivering

Punt i) wordt vermeld als uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling. Dit is een fout 
die voortvloeit uit het feit dat in de richtlijn 96/97/EG het punt i) was samengesteld uit twee 
delen:
1) het huidige punt i) "uiteenlopende niveaus vast te stellen voor de premies of bijdragen van 



AD\561955NL.doc 11/18 PE 353.426v03-00

NL

werknemers;"
2) het huidige punt j) " uiteenlopende niveaus vast te stellen voor de premies of bijdragen van 
werkgevers behalve (…).
In het huidige voorstel heeft de Commissie de twee punten gescheiden.

Amendement 15
Titel II, hoofdstuk 2, artikel 8, letter g)

g) het behoud of de verwerving van rechten 
te onderbreken gedurende de wettelijke of 
krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten voorgeschreven en 
door de werkgever uitbetaalde perioden van 
moederschapsverlof of van verlof om 
gezinsredenen;

g) het behoud of de verwerving van rechten 
te onderbreken gedurende de wettelijke of 
krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten voorgeschreven en 
door de werkgever uitbetaalde perioden van 
moederschapsverlof, ouderschapsverlof of 
verlof na een adoptie, of van verlof om 
gezinsredenen;

Motivering

Het begrip moederschapsverlof heeft een andere inhoud dan het begrip ouderschapsverlof. 
Dit laatste is een verlof dat wordt toegekend aan de werknemers, mannen en vrouwen, bij 
geboorte of adoptie van een kind om hen in staat te stellen gedurende ten minste drie 
maanden tot een door de lidstaten en/of de sociale partners vast te stellen leeftijd van 
maximaal acht jaar voor hun kind te zorgen (Clausule 2, paragraaf 1 van richtlijn 96/34/EG 
van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten 
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof).

Amendement 16
Titel II, hoofdstuk 2, artikel 8, letter k)

k) verschillende normen of uitsluitend voor 
de werknemers van een bepaald geslacht 
geldende normen vast te stellen, behoudens 
voor zover bepaald onder h), i) en j), met 
betrekking tot de garantie of het behoud van 
het recht op uitgestelde prestaties wanneer 
de aangeslotene de regeling verlaat.

k) verschillende normen of uitsluitend voor 
de werknemers van een bepaald geslacht 
geldende normen vast te stellen, behoudens 
voor zover bepaald onder h), en j), met 
betrekking tot de garantie of het behoud van 
het recht op uitgestelde prestaties wanneer 
de aangeslotene de regeling verlaat.

Motivering

Punt i) wordt vermeld als uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling. Dit is een fout 
die voortvloeit uit het feit dat in de richtlijn 96/97/EG het punt i) was samengesteld uit twee 
delen:
1) het huidige punt i) "uiteenlopende niveaus vast te stellen voor de premies of bijdragen van 
werknemers;"
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2) het huidige punt j) " uiteenlopende niveaus vast te stellen voor de premies of bijdragen van 
werkgevers behalve (…).
In het huidige voorstel heeft de Commissie de twee punten gescheiden.

Amendement 17
Titel II, artikel 13, lid 1, letter c)

c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, 
met inbegrip van ontslagvoorwaarden en 
beloning, zoals bepaald in deze richtlijn;

c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, 
met inbegrip van ontslagvoorwaarden en 
beloning, zoals bepaald in deze richtlijn en 
in artikel 141 van het Verdrag;

Amendement 18
Titel II, artikel 14

De lidstaten kunnen, om volledige gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het werk in de 
praktijk te waarborgen, maatregelen in de 
zin van artikel 141, lid 4, van het Verdrag 
aannemen of handhaven.

De lidstaten kunnen, om volledige gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het werk in de 
praktijk te waarborgen, met name op het 
gebied van de toegang tot arbeid, de 
beroepsopleiding en de promotiekansen en 
de arbeidsomstandigheden, maatregelen in 
de zin van artikel 141, lid 4, van het Verdrag 
aannemen of handhaven, zoals maatregelen 
ter bevordering van kinderopvang en van 
zorg voor andere ten laste komende 
personen.

Motivering

Kinderopvang is van steeds groter belang bij het waarborgen van daadwerkelijke gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. Het is uiterst belangrijk de gevallen waarin het beginsel van 
gelijke behandeling moet worden toegepast, precies te omschrijven.

Amendement 19
Titel II, hoofdstuk 3, artikel 15, lid 1

1. Het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap of 
bevallingsverlof vormt een discriminatie in 
de zin van deze richtlijn.

Schrappen
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Amendement 20
Titel II, hoofdstuk 3, artikel 15, lid 2

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof het 
recht om onder voor haar niet minder 
gunstige voorwaarden en omstandigheden 
naar haar baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
waarop zij tijdens haar afwezigheid 
aanspraak had kunnen maken.

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof of 
na een afwezigheid die rechtstreeks 
verband houdt met of voortvloeit uit adoptie 
of een ouderschapsverlof, het recht om 
onder voor haar niet minder gunstige 
voorwaarden en omstandigheden naar haar 
baan of naar een gelijkwaardige functie 
terug te keren en te profiteren van elke 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
waarop zij tijdens haar afwezigheid 
aanspraak had kunnen maken.

Motivering

De voorafgaande paragraaf 1 is verplaatst naar Titel I,  Algemene Bepalingen, Artikel 2, 
lid 2, punt c) nieuw, teneinde alle situaties die een discriminatie vormen in één enkel artikel 
samen te brengen.

Het is noodzakelijk volledige werking te verlenen aan de rechten inzake moeder- en 
vaderschap door te zorgen voor doeltreffende bescherming tegen discriminatie ten aanzien 
van ouders die gebruik maken van de rechten die hen krachtens het nationaal recht zijn 
toegekend. Vrouwen en mannen moeten dezelfde bescherming genieten in verband met de 
terugkeer naar hun eigen job na een verlof in verband met kleine kinderen. Dit amendement 
herneemt een amendement van het Europees Parlement op artikel 2, punt 7 van richtlijn 
2002/73/EG tot wijziging van richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en 
ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. 
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Amendement 21
Titel III, hoofdstuk 1, deel 1, artikel 18

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 
reële en effectieve compensatie of reparatie, 
naargelang zij bepalen, van de schade 
geleden door een persoon als gevolg van 
discriminatie op grond van geslacht, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig aan 
de geleden schade. Deze compensatie of 
reparatie mag niet worden beperkt tot een 
vooraf vastgesteld maximumbedrag, 
behalve in gevallen waarin de werkgever 
kan aantonen dat de enige schade die door 
een sollicitant als gevolg van discriminatie 
in de zin van deze richtlijn is geleden, 
bestaat in de weigering om zijn sollicitatie in 
aanmerking te nemen.

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties op het niet nakomen van de in deze 
richtlijn vermelde verplichtingen. De 
compensatie of reparatie van de schade 
geleden door een persoon als gevolg van 
ongelijke behandeling in strijd met deze 
richtlijn, moet reëel en doeltreffend zijn en 
evenredig aan de geleden schade en mag 
niet worden beperkt door vooraf een 
maximumbedrag vast te stellen, behalve in 
gevallen waarin de werkgever kan aantonen 
dat de enige schade die door een sollicitant 
als gevolg van discriminatie in de zin van 
deze richtlijn is geleden, bestaat in de 
weigering om zijn sollicitatie in aanmerking 
te nemen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om het artikel in overeenstemming te brengen met de 
overweging onder punt 3. DE MAATREGELEN IN HET VOORSTEL VOOR EEN 
RICHTLIJN onder het kopje "de voornaamste vernieuwingen in dit voorstel zijn:" - "–
uitbreiding van de jurisprudentie over sancties tot alle gebieden waarop dit voorstel van 
toepassing is, overeenkomstig de bij Richtlijn 2002/73/EG aangebrachte wijzigingen (zie de 
artikelen 18 en 26 van dit voorstel), alsook met de overweging onder titel IV: 
TENUITVOERLEGGING - "De lidstaten moeten voor inbreuken op de bij deze richtlijn 
toegekende rechten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vaststellen zodat deze 
richtlijn in de praktijk effect sorteert. De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van 
de maatregelen die zij op dit gebied vaststellen".

Amendement 22
Titel III, artikel 22, lid 1

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en 
praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer door 
toe te zien op de praktijk op het werk, door
collectieve overeenkomsten, gedragscodes 
en door onderzoek en uitwisseling van 

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en 
praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer door 
toe te zien op de praktijk op het werk, bij 
beroepsopleiding, de toegang tot het 
arbeidsproces en promotiekansen, en het 
uitoefenen van toezicht op collectieve 
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ervaringen en goede praktijken. overeenkomsten, gedragscodes en door 
onderzoek en uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken.

Amendement 23
Titel III, artikel 22, lid 3

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de werkplek
planmatig en systematisch te bevorderen.

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij 
beroepsopleiding, de toegang tot het 
arbeidsproces en promotiekansen, alsook 
de arbeidsomstandigheden planmatig en 
systematisch te bevorderen.

Amendement 24
Titel IV, artikel 24, letter b)

b) met het beginsel van gelijke behandeling 
in strijd zijnde bepalingen in contracten, 
collectieve overeenkomsten, loonschalen, 
loonovereenkomsten, personeelsreglementen 
van ondernemingen, interne reglementen 
van ondernemingen, regels voor vrije 
beroepen en werkgevers- en 
werknemersorganisaties, individuele 
arbeidscontracten en andere regelingen 
nietig worden of kunnen worden verklaard 
of worden gewijzigd;

b) met het beginsel van gelijke behandeling 
in strijd zijnde bepalingen in individuele of 
collectieve fulltime of parttime contracten, 
collectieve overeenkomsten, loonschalen, 
loonovereenkomsten, beroepsaanduidingen, 
personeelsreglementen van ondernemingen, 
interne reglementen van ondernemingen, 
regels voor vrije beroepen en werkgevers- en 
werknemersorganisaties, individuele 
arbeidscontracten en andere regelingen 
nietig worden verklaard of worden 
gewijzigd;

Amendement 25
Titel IV, artikel 27

De lidstaten moedigen, in overeenstemming 
met de nationale wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en praktijken, de 
werkgevers en de verantwoordelijken voor 
de toegang tot beroepsopleiding ertoe aan,
maatregelen te nemen om elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, en in 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, maatregelen worden genomen
om elke vorm van intimidatie en in het 
bijzonder seksuele intimidatie bij de 
beroepsopleiding en bij de toegang tot het 
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het bijzonder intimidatie en seksuele 
intimidatie op de werkplek, te voorkomen.

arbeidsproces, alsook op de werkplek, te 
voorkomen.

Amendement 26
Titel IV, artikel 27, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De werkgevers en de 
verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding dienen eveneens te 
worden aangemoedigd om, in het kader van 
de verplichtingen die op hen rusten, de in 
lid 1 genoemde maatregelen te nemen.

Amendement 27
Titel IV, artikel 28

De uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn rechtvaardigt geenszins een 
vermindering van het beschermingsniveau 
van de werknemers op het door deze 
richtlijn bestreken gebied, onverminderd het 
recht van de lidstaten om, gezien de evolutie 
van de situatie, wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in te voeren 
die afwijken van die welke op het tijdstip 
van kennisgeving van deze richtlijn bestaan, 
voor zover aan de bepalingen van deze 
richtlijn wordt voldaan.

1. De uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn rechtvaardigt geenszins een 
vermindering van het beschermingsniveau 
van de werknemers op het door deze 
richtlijn bestreken gebied, onverminderd het 
recht van de lidstaten om, gezien de evolutie 
van de situatie, wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in te voeren 
die afwijken van die welke op het tijdstip 
van kennisgeving van deze richtlijn bestaan, 
voor zover aan de bepalingen van deze 
richtlijn wordt voldaan.

2. De lidstaten mogen bepalingen 
vaststellen of handhaven die voor de 
bescherming van het beginsel van gelijke 
behandeling gunstiger zijn dan die van deze 
richtlijn.

Motivering

Indien zij dit willen moeten de lidstaten gunstiger wetgevingsmaatregelen kunnen nemen op 
het gebied van gelijke behandeling  zodat het beschermingsniveau zo hoog mogelijk ligt.
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Amendement 28
Titel IV, artikel 30

De lidstaten dragen er zorg voor dat de ter 
uitvoering van deze richtlijn getroffen 
maatregelen, alsmede de ter zake reeds 
geldende bepalingen, met alle geschikte 
middelen ter kennis van alle betrokkenen 
worden gebracht, bijvoorbeeld op de 
werkplek.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de ter 
uitvoering van deze richtlijn getroffen 
maatregelen, alsmede de ter zake reeds 
geldende bepalingen, met alle geschikte 
middelen ter kennis van alle betrokkenen 
worden gebracht, bijvoorbeeld op de 
werkplek en bij de toegang tot het 
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen.

Amendement 29
Titel V, artikel 31

1. Uiterlijk ... verstrekken de lidstaten de 
Commissie alle nodige gegevens om haar in 
staat te stellen het Europees Parlement en de 
Raad een verslag over de toepassing van 
deze richtlijn voor te leggen.

1. Uiterlijk ... verstrekken de lidstaten de 
Commissie alle nodige gegevens om haar in 
staat te stellen het Europees Parlement en de 
Raad een verslag over de toepassing van 
deze richtlijn voor te leggen.

2. Onverminderd lid 1 delen de lidstaten de 
Commissie om de vier jaar de tekst mede 
van de krachtens artikel 141, lid 4, van het 
Verdrag genomen maatregelen, tezamen met 
verslagen over die maatregelen en de 
toepassing daarvan. Aan de hand van deze 
informatie publiceert de Commissie om de 
vier jaar een verslag met een vergelijkende 
beoordeling van die maatregelen in het licht 
van Verklaring nr. 28 gehecht aan de 
slotakte van het Verdrag van Amsterdam.

2. Onverminderd lid 1 delen de lidstaten de 
Commissie om de twee jaar de tekst mede 
van de krachtens artikel 141, lid 4, van het 
Verdrag genomen maatregelen, tezamen met 
verslagen over die maatregelen en de 
toepassing daarvan. Aan de hand van deze 
informatie publiceert de Commissie om de 
twee jaar een verslag met een vergelijkende 
beoordeling van die maatregelen in het licht 
van Verklaring nr. 28 gehecht aan de 
slotakte van het Verdrag van Amsterdam.

Motivering

De maatregelen die de lidstaten hebben genomen voor de uitvoering van deze richtlijn moeten 
worden opgenoemd in de nationale actieplannen voor de werkgelegenheid die jaarlijks aan 
de Europese Commissie worden voorgelegd. Zodoende wordt het mogelijk alle nationale 
maatregelen inzake werkgelegenheid , met inbegrip van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, in één enkele tekst samen te brengen.
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