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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Kontekst

Projekt grupuje dyrektywy wprowadzające zasadę równości wynagrodzeń dla mężczyzn i 
kobiet (w tym równego traktowania w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników) 
oraz dyrektywy dotyczące równego traktowania w zakresie dostępu do zatrudnienia i 
kształcenia oraz kształcenia zawodowego, warunków pracy i ciężaru dowodu, a w 
szczególności:
- dyrektywę 75/117/EWG (równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet)
- dyrektywę 76/207/EWG (wprowadzenie w życie zasady równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków 
pracy, zmieniona dyrektywą 2002/73/WE)
- dyrektywę 86/378/EWG (wprowadzenie w życie zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników; zmieniona dyrektywą 
96/97/WE) 
- dyrektywę 97/80/WE (ciężar dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć);

Projekt dyrektywy będącej „przeformułowaniem” ma na celu:
- uproszczenie i kodyfikację prawodawstwa wspólnotowego w zakresie równego traktowania 

mężczyzn i kobiet;
- zwiększenie jasności i pewności prawnej poprzez przedstawienie jednolitego i spójnego 

tekstu w duchu ogólnego kontekstu otwarcia i dostępności Unii Europejskiej dla obywateli 
europejskich, oraz
- odzwierciedlenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie równego 
traktowania.

I. Projekt

Potrzeba pełnego wykorzystania produkcyjnego potencjału europejskiej siły roboczej stanowi 
jeden z podstawowych warunków realizacji strategicznych celów z Lizbony. Kluczem do 
sukcesu jest promocja udziału kobiet w rynku pracy oraz wysiłki podejmowane w celu 
zlikwidowania różnic między mężczyznami i kobietami.

Pomimo wzrostu poziomu zatrudnienia kobiet, różnica między kobietami i mężczyznami w 
świecie pracy jest nadal bardzo duża (17, 2 pkt)1. Wśród kobiet mniej wykształconych i 
kobiet starszych poziom zatrudnienia jest wciąż niższy.

Różnica w wynagrodzeniach między płciami wynosi nadal średnio 16% w Unii Europejskiej i 
poziom ten wcale nie zmienił się w ciągu ostatnich lat. Różnice w udziale w rynku pracy, 
różnice struktur awansu zawodowego i płac oraz segregacja zawodowa – zajmowanie przez 
kobiety przede wszystkim stanowisk pracy uznanych tradycyjnie za mniej atrakcyjne –
znajdują się u źródeł takiej rozbieżności.

  
1 Sprawozdanie Komisji w sprawie równości kobiet i mężczyzn, 2004, COM(2004)115.
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Realizacja do 2010 r. celu wyznaczonego w czasie szczytu w Lizbonie, który dotyczy 60% 
udziału kobiet czynnych zawodowo, nie przyczyni się do równości szans dla kobiet i 
mężczyzn, ponieważ duży procent kobiet zajmuje nisko wynagradzane i niedoceniane 
stanowiska pracy.
W związku z tym należy dokonać ponownej oceny niektórych kryteriów podstawowych, aby 
doprowadzić do równego traktowania mężczyzn i kobiet w okresie kształcenia i w świecie 
społeczno-zawodowym.

II. Projekt

Zasada równości wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, którzy wykonują równorzędną pracę, 
jest zapisana w art. 141 Traktatu. Trybunał Sprawiedliwości zinterpretował tę zasadę jako 
oznaczającą „równość wynagrodzenia za pracę o równej wartości” i dokładnie taka idea 
została podjęta w przeformułowaniu dyrektyw.

Ocena stanowisk za pomocą „systemu klasyfikacji stanowisk” według niniejszego projektu, 
oparta na kryteriach obiektywnych i niedyskryminujących ze względu na płeć oraz 
obejmująca zabezpieczenia przeciwko wszelkim formom dyskryminacji, będzie ważnym 
narzędziem, którego stosowanie doprowadzi do przejrzystego rynku pracy.

Wzrost zatrudnienia jest bezpośrednio związany z możliwością pogodzenia życia rodzinnego 
i zawodowego (patrz Raport Komisji 2003). W tym celu należy, za pomocą niniejszej 
dyrektywy, zapewnić ochronę mężczyzn i kobiet, którzy pragną mieć lub mają na utrzymaniu 
małe dzieci lub inne osoby wymagające szczególnej troski, a także wziąć pod uwagę 
szczególne warunki, które dotyczą kobiet w ciąży i w okresie po urodzeniu dziecka, tak aby 
nie stosowano jakiejkolwiek dyskryminacji wobec takich osób, gdyż opisane sytuacje czynią 
je bardziej wrażliwymi w trudnej rzeczywistości świata zawodowego.

Konieczne jest zwiększenie skuteczności środków podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie w celu zapewnienia lepszego stosowania zasad równości wynagrodzenia i 
traktowania w taki sposób, aby każda osoba, która poniosła szkodę na skutek naruszenia 
powyższych zasad mogła dochodzić swoich praw i walczyć o ich uznanie zgodnie z 
procedurą sądową ustaloną przez Państwo Członkowskie.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej opowiada się za kontrolą oraz regularną, okresową 
oceną skuteczności środków ustalonych w niniejszej dyrektywie, polegających na obowiązku 
Państw Członkowskich do przedkładania danych dotyczących równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz 
warunków pracy, w sprawozdaniach i statystykach dotyczących zmian rynku pracy zarówno 
na poziomie krajowym jak i europejskim.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 6

6) Molestowanie związane z płcią danej 
osoby i molestowanie seksualne są 
sprzeczne z zasadą równego traktowania 
mężczyzn i kobiet, dla celów niniejszej 
dyrektywy powinny być zatem uważane za 
dyskryminację ze względu na płeć. Te formy 
dyskryminacji występują nie tylko w 
miejscu pracy, ale także w kontekście 
dostępu do zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego.

6) Molestowanie i molestowanie seksualne 
są sprzeczne z zasadą równego traktowania 
mężczyzn i kobiet, dla celów niniejszej 
dyrektywy powinny być zatem uważane za 
dyskryminację ze względu na płeć. Te formy 
dyskryminacji występują nie tylko w 
miejscu pracy, ale także w kontekście 
dostępu do zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7

(7) W tym kontekście, pracodawcy oraz 
osoby odpowiedzialne za kształcenie 
zawodowe powinni być zachęcane do 
podejmowania środków zwalczających 
wszelkie formy dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz w szczególności do 
podejmowania środków zapobiegających 
molestowaniu oraz molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym i praktyką.

(7) W tym kontekście, pracodawcy oraz
osoby odpowiedzialne za kształcenie 
zawodowe powinni być zachęcane do 
podejmowania środków zwalczających 
wszelkie formy dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz w szczególności do 
podejmowania środków zapobiegających 
molestowaniu oraz molestowaniu w miejscu 
pracy, a także w zakresie dostępu do 
zatrudnienia i kształcenia zawodowego, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym i 
praktyką.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Do dręczenia i molestowania seksualnego dochodzi nie tylko w miejscu pracy, ale także w 
kontekście dostępu do zatrudnienia i kształcenia zawodowego.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 8

8) Zasada równego wynagrodzenia za równą 
pracę lub pracę o równej wartości zapisana
w art. 141 Traktatu stanowi ważny aspekt 
zasady równego traktowania mężczyzn i 
kobiet. Właściwe jest zatem uchwalenie 
dalszych przepisów w celu jej wdrożenia.

8) Zasada równego wynagrodzenia za równą 
pracę lub pracę o równej wartości zapisana
w art. 141 Traktatu i potwierdzona 
następnie przez orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
stanowi ważny aspekt zasady równego 
traktowania mężczyzn i kobiet oraz 
zasadniczą i nieodłączną część dorobku 
wspólnotowego dotyczącego dyskryminacji 
ze względu na płeć. Właściwe jest zatem 
uchwalenie dalszych przepisów w celu jej 
wdrożenia.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 24

24) Uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej, 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania.

24) Uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania.

Pracownik wytaczający powództwo lub 
zeznający na korzyść osoby chronionej na 
podstawie niniejszej dyrektywy jest 
uprawniony do takiej samej ochrony.

Poprawka 5
Tytuł I artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie stosowania zasady równości 
szans i równego traktowania mężczyzn i 

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie stosowania zasady równości 
szans i równego traktowania mężczyzn i 
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kobiet w zakresie zatrudnienia i pracy. kobiet w zakresie zatrudnienia i pracy.
W tym celu zawiera ona przepisy mające 
wprowadzić w życie zasadę równego 
traktowania w zakresie:

W tym celu zawiera ona przepisy mające 
wprowadzić w życie zasadę równego 
traktowania w zakresie:

a) dostępu do zatrudnienia, w tym awansu, i 
do kształcenia zawodowego;

a) warunków pracy, w tym wynagrodzeń;

b) warunków pracy, w tym wynagrodzeń; b) systemów zabezpieczenia społecznego 
pracowników.

c) systemów zabezpieczenia społecznego 
pracowników.

c) dostępu do zatrudnienia, w tym awansu, i 
do kształcenia zawodowego;

Zawiera również przepisy umożliwiające 
większą skuteczność wdrożenia w życie tych 
zasad poprzez opracowanie odpowiednich 
procedur.

Zawiera również przepisy umożliwiające 
większą skuteczność wdrożenia w życie tych 
zasad poprzez opracowanie odpowiednich 
procedur.

Uzasadnienie

Należy zmienić kolejność przedstawienia tematów w taki sposób, aby była ona zgodna z 
kolejnością rozdziałów Tytułu II. Zmiana ta jest konieczna w celu zachowania kolejności 
rozdziałów Tytułu II.

Poprawka 6
Tytuł I artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) „dyskryminacja pośrednia”: jeżeli 
pozornie neutralny przepis, kryterium lub 
praktyka postawiłaby osoby jednej płci w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji w 
porównaniu z osobami drugiej płci, chyba że 
dany przepis, kryterium lub praktyka są 
obiektywnie uzasadnione przez zgodny z 
prawem cel, a środki osiągnięcia tego celu są 
właściwe i konieczne;

b) „dyskryminacja pośrednia”:
- jeżeli pozornie neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka postawiłaby osoby 
jednej płci w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji w porównaniu z osobami drugiej 
płci, chyba że dany przepis, kryterium lub 
praktyka są obiektywnie uzasadnione przez 
zgodny z prawem cel, a środki osiągnięcia 
tego celu są właściwe i konieczne;

- mniej korzystne traktowanie kobiet z 
powodu ciąży lub urlopu macierzyńskiego 
w rozumieniu dyrektywy 92/85/EWG;

Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)
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c) „molestowanie”: sytuacja, w której ma 
miejsce niepożądane zachowanie związane z 
płcią osoby, którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności osoby i stworzenie 
onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;

c) „molestowanie”: sytuacja, w której ma 
miejsce niepożądane zachowanie, którego 
celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, 
poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 
atmosfery;

Uzasadnienie

Molestowanie nie jest związane z płcią osoby.

Poprawka 8
Artykuł 2 ustęp 1 litera d)

d) „molestowanie seksualne”: sytuacja, w 
której ma miejsce niepożądane zachowanie 
fizyczne, werbalne lub niewerbalne o 
charakterze seksualnym, którego celem lub 
skutkiem jest naruszenie godności osoby i w 
szczególności stworzenie onieśmielającej, 
wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub 
uwłaczającej atmosfery;

d) „molestowanie seksualne”: sytuacja, w 
której ma miejsce niepożądane zachowanie 
fizyczne, werbalne lub w każdej innej 
formie o charakterze seksualnym, którego 
celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
osoby i w szczególności stworzenie 
onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;

Uzasadnienie

Nie ma różnicy między „fizyczne” i „niewerbalne”.

Poprawka 9
Artykuł 2 ustęp 1 litera e)

e) „wynagrodzenie”: zwykła podstawowa 
lub minimalna płaca lub uposażenie oraz 
wszystkie inne korzyści w gotówce lub w 
naturze, otrzymywane przez pracownika 
bezpośrednio lub pośrednio od pracodawcy 
z racji zatrudnienia;

e) „wynagrodzenie”: zwykła płaca lub 
uposażenie oraz wszystkie inne korzyści w 
gotówce lub w naturze, otrzymywane przez 
pracownika bezpośrednio lub pośrednio od 
pracodawcy z racji zatrudnienia;
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Uzasadnienie

Wszelkie uposażenie, nie tylko podstawowe lub minimalne.

Poprawka 10
Tytuł I artykuł 2 ustęp 1 fa) (nowy)

fa) awans zawodowy: wyższe stanowisko 
lub większa odpowiedzialność, z 
uwzględnieniem warunków, na jakich są 
one ogłaszane lub przyznawane;

Uzasadnienie

Podanie definicji awansu jest sprawą zasadniczą, by tego pojęcia nie można było 
wykorzystywać dla obchodzenia wymogów równych szans.

Poprawka 11
Tytuł I artykuł 2 ustęp 2 litera c) (nowa)

c) każde mniej korzystne traktowanie
kobiety związane z ciążą, urlopem 
macierzyńskim lub przysposobieniem.

Uzasadnienie

Aby zapewnić większą jasność i ułatwić czytanie niniejszej dyrektywy, należy zebrać w jednym 
i tym samym artykule różne sytuacje związane z dyskryminacją, które określono w dyrektywie 
2002/73/WE zmieniającej dyrektywę 92/85/WE. Pożądane jest również uwzględnienie sytuacji 
przysposobienia, o której mowa w dyrektywie 96/34/WE.

Poprawka 12
Tytuł I artykuł 3 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
populacji osób pracujących, w tym osób 
pracujących na własny rachunek, osób, 
których działalność została przerwana przez 
chorobę, macierzyństwo, wypadek lub 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
populacji osób pracujących, w tym osób 
pracujących na własny rachunek, osób, 
których działalność została przerwana przez 
chorobę, macierzyństwo, ojcostwo, urlop 
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przymusowe bezrobocie, do osób 
poszukujących pracy, a także do emerytów i 
pracowników niepełnosprawnych oraz do 
osób, które się za takie uważa zgodnie z 
prawem i/lub praktyką krajową.

rodzicielski lub urlop ze względów 
rodzinnych, wypadek lub przymusowe 
bezrobocie, do osób poszukujących pracy, a 
także do emerytów i pracowników 
niepełnosprawnych oraz do osób, które się 
za takie uważa zgodnie z prawem i/lub 
praktyką krajową.

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zapewniać ochronę zarówno mężczyzno, jak i kobietom w ich rolach 
rodzicielskich.

Poprawka 13
Tytuł II rozdział 1 artykuł 4

Zostaje zniesiona wszelka dyskryminacja ze 
względu na płeć w odniesieniu do wszelkich 
aspektów i warunków wynagrodzenia, 
dających się przypisać jednemu źródłu, za 
taką samą pracę lub za pracę o równej 
wartości.

Zostaje zniesiona wszelka dyskryminacja ze 
względu na płeć w odniesieniu do wszelkich 
aspektów i warunków wynagrodzenia za 
taką samą pracę lub za pracę o równej 
wartości.

Poprawka 14
Tytuł II rozdział 2 artykuł 8 litera d)

d) określenie różnych reguł, chyba że chodzi 
o środki przewidziane w lit. h), i) i j), w 
odniesieniu do zwrotu składek w momencie, 
gdy pracownik występuje z systemu bez 
wypełnienia warunków umożliwiających mu 
uzyskanie odroczonego prawa do świadczeń 
długookresowych;

d) określenie różnych reguł, chyba że chodzi 
o środki przewidziane w lit. h) i j), w 
odniesieniu do zwrotu składek w momencie, 
gdy pracownik występuje z systemu bez 
wypełnienia warunków umożliwiających mu 
uzyskanie odroczonego prawa do świadczeń 
długookresowych;

Uzasadnienie

Lit. i) jest podana jako wyjątek od zasady równego traktowania. Jest to błąd wynikający z 
tego, że w dyrektywie 96/97/WE lit. i) składa się z dwóch części:
1) niniejsza lit. i) „ustalanie różnych wysokości składek należnych od pracowników;”
2) niniejsza lit. j) „ustalanie różnych poziomów składek pracodawców, z wyjątkiem (...)”.



AD\561955PL.doc PE 353.426v03-00

PL

W niniejszym projekcie Komisja rozdzieliła obie litery.

Poprawka 15
Tytuł II rozdział 2 artykuł 8 litera g)

g) zawieszenie zachowania lub nabycia praw 
w okresach urlopu macierzynskiego lub 
urlopu ze wzgledów rodzinnych, ustawowo 
lub umownie ustalonych i za które 
wynagrodzenie jest wyplacane przez 
pracodawce;

g) zawieszenie zachowania lub nabycia praw 
w okresach urlopu macierzynskiego, 
rodzicielskiego, na potrzeby 
przysposobienia lub urlopu ze wzgledów 
rodzinnych, ustawowo lub umownie 
ustalonych i za które wynagrodzenie jest 
wyplacane przez pracodawce;

Uzasadnienie

Pojęcie urlopu macierzyńskiego różni się od pojęcia urlopu rodzicielskiego, który oznacza 
urlop udzielony pracownikowi, mężczyźnie lub kobiecie, z powodu urodzenia lub 
przysposobienia dziecka, aby umożliwić im opiekę nad dzieckiem przez co najmniej trzy 
miesiące do czasu osiągnięcia przez dziecko określonego wieku, maksymalnie 8 lat, zgodnie z 
ustaleniami Państw Członkowskich i/lub partnerów społecznych. (Klauzula 2 ust. 1 dyrektywy 
Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego 
urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską UNICE, CEEP oraz ETUC).

Poprawka 16
Tytuł II rozdział 2 artykuł 8 litera k)

k) określenie różnych norm lub norm 
stosujących się tylko do pracowników
określonej płci, chyba że chodzi o środki 
przewidziane w lit. h), i) i j), w odniesieniu 
do zagwarantowania lub zachowania prawa 
do świadczeń odroczonych, kiedy pracownik 
występuje z systemu.

k) określenie różnych norm lub norm 
stosujących się tylko do pracowników 
określonej płci, chyba że chodzi o środki 
przewidziane w lit. h) i j), w odniesieniu do 
zagwarantowania lub zachowania prawa do 
świadczeń odroczonych, kiedy pracownik 
występuje z systemu.

Uzasadnienie

Lit. i) jest podana jako wyjątek od zasady równego traktowania. Jest to błąd wynikający z 
tego, że w dyrektywie 96/97/WE lit. i) składa się z dwóch części:
1) niniejsza lit. i) „ustalanie różnych wysokości składek należnych od pracowników;”
2) niniejsza lit. j) „ustalanie różnych poziomów składek  pracodawców, z wyjątkiem (...)”.

W niniejszym projekcie Komisja rozdzieliła obie litery.
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Poprawka 17
Tytuł II artykuł 13 ustęp 1 litera c)

c) warunki zatrudnienia i pracy, w tym 
warunki zwolnienia z pracy, jak również 
warunki wynagrodzenia przewidziane w 
niniejszej dyrektywie;

c) warunki zatrudnienia i pracy, w tym 
warunki zwolnienia z pracy, jak również 
warunki wynagrodzenia przewidziane w 
niniejszej dyrektywie i w art. 141 Traktatu;

Poprawka 18
Tytuł II artykuł 14

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub przyjmować środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia 
pełnej równości między mężczyznami i 
kobietami w praktyce, w życiu zawodowym.

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub przyjmować środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu, takie jak środki 
popierające zapewnienie opieki nad dziećmi 
oraz innymi osobami zależnymi, w celu 
zapewnienia w praktyce pełnej równości 
między mężczyznami i kobietami w życiu 
zawodowym, zwłaszcza w zakresie dostępu 
do zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy.

Uzasadnienie

Zapewnienie opieki nad dziećmi ma coraz większe znaczenie dla zapewnienia rzeczywistej 
równości szans. Szczególnie ważne jest szczegółowe określenie tych przypadków, w których 
należy stosować zasadę równego traktowania.

Poprawka 19
Tytuł II rozdział 3 artykuł 15 ustęp 1

1. Każde mniej korzystne traktowanie 
kobiety związane z ciążą lub urlopem 
macierzyńskim stanowi dyskryminację w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

skreślono

Poprawka 20
Tytuł II rozdział 3 artykuł 15 ustęp 2
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2. Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu, do powrotu na swoje lub 
równorzędne stanowisko pracy na 
warunkach nie mniej dla niej korzystnych i 
do korzystania z poprawy warunków pracy, 
do których byłaby uprawniona w trakcie 
swojej nieobecności.

Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu lub po nieobecności związanej 
bezpośrednio lub wynikającej z 
przysposobienia lub urlopu rodzicielskiego,
do powrotu na swoje lub równorzędne 
stanowisko pracy na warunkach nie mniej 
dla niej korzystnych i do korzystania z 
poprawy warunków pracy, do których 
byłaby uprawniona w trakcie swojej 
nieobecności.

Uzasadnienie

Poprzedni ust. 1 został przeniesiony do Tytułu I, Przepisy ogólne, art. 2 ust. 2 lit. c) nowa w 
celu zebrania w jednym artykule wszystkich przypadków dyskryminacji.

Konieczne jest zapewnienie pełnej skuteczności praw do macierzyństwa i rodzicielstwa 
ustanawiając skuteczną ochronę przed dyskryminacją rodziców, którzy korzystają z praw 
przyznanych im na mocy prawa krajowego. Kobiety i mężczyźni powinni korzystać z takiej 
samej ochrony w kwestii powrotu do pracy po urlopie związanym z opieką nad małym 
dzieckiem. Ta poprawka podejmuje poprawkę Parlamentu Europejskiego do art. 2 pkt. 7 
dyrektywy 2002/73/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Poprawka 21
Tytuł II rozdział 3 artykuł 18

Państwa Członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych takie 
środki, które są niezbędne do zapewnienia 
rzeczywistej rekompensaty lub 
odszkodowania za szkodę poniesioną przez 
osobę pokrzywdzoną w wyniku 
dyskryminacji ze względu na płeć zgodnie z 
ustaleniami Państw Członkowskich, w 
sposób, który ma charakter zniechęcający i 
jest proporcjonalny do wyrządzonej szkody.
Taka rekompensata lub odszkodowanie nie 
mogą być ograniczone poprzez wcześniejsze 
ustalenie maksymalnego górnego limitu, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy pracodawca 
może udowodnić, że jedyną szkodą, jaką 
ubiegający się poniósł w wyniku 

Państwa Członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych 
środki, które są niezbędne do 
zagwarantowania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających sankcji 
w przypadku nieprzestrzegania obowiązków 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Wszelka 
rekompensata lub odszkodowanie za szkodę 
poniesioną przez osobę pokrzywdzoną w 
wyniku traktowania sprzecznego z niniejszą 
dyrektywą jest rzeczywiste, skuteczne i 
proporcjonalne do wyrządzonej szkody i nie 
może być ograniczone poprzez wcześniejsze 
ustalenie górnego limitu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy pracodawca może 
udowodnić, że jedyną szkodą, jaką 
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dyskryminacji w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia 
podania o pracę tej osoby.

ubiegający się poniósł w wyniku 
dyskryminacji w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia 
podania o pracę tej osoby.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest niezbędna w celu harmonizacji artykułu z uzasadnieniem znajdującym się w 
punkcie 3. ŚRODKI OKREŚLONE W PROJEKCIE DYREKTYWY w punkcie „innowacje 
wprowadzone przez dyrektywę” - „rozszerzenia orzecznictwa w zakresie kar i sankcji na 
wszystkie dziedziny objęte niniejszym projektem, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 
dyrektywą 2002/73/WE (patrz art. 18 i 26 niniejszego projektu)” oraz z uzasadnieniem 
znajdującym się w tytule IV: WPROWADZENIE W ŻYCIE - „Tytuł ten wymaga od Państw 
Członkowskich opracowania systemu skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji, który może być stosowany w przypadku naruszenia praw przyznanych na mocy 
niniejszego projektu w celu nadania dyrektywie „właściwego skutku”. Państwa Członkowskie 
informują Komisję o środkach podjętych w tym zakresie”.

Poprawka 22
Tytuł III artykuł 22 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, podejmują 
stosowne środki w celu promowania dialogu 
społecznego między partnerami społecznymi 
na rzecz wspierania równego traktowania, w 
tym także poprzez monitorowanie praktyk w 
miejscu pracy, układy zbiorowe, kodeksy
postępowania, badania lub wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, podejmują 
stosowne środki w celu promowania dialogu 
społecznego między partnerami społecznymi 
na rzecz wspierania równego traktowania, w 
tym także poprzez monitorowanie praktyk w 
miejscu pracy, podczas kształcenia 
zawodowego, dostępu i awansu w pracy 
oraz monitorowanie układów zbiorowych, 
kodeksów postępowania, badań lub 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Poprawka 23
Tytuł III artykuł 22 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w zorganizowany i 
systematyczny sposób równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w miejscu pracy.

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet podczas kształcenia zawodowego, w 
zakresie dostępu i awansu w pracy oraz 
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warunków pracy.

Poprawka 24
Tytuł IV artykuł 24 litera b)

b) zostaną lub będą mogły zostać uznane za 
nieważne lub niebyłe lub będą zmienione 
przepisy sprzeczne z zasadą równego 
traktowania, które istnieją w umowach lub 
układach zbiorowych, siatkach płac, 
porozumieniach płacowych, regulaminach 
pracowniczych przedsiębiorstw, 
regulaminach wewnętrznych 
przedsiębiorstw i normach, którym 
podlegają osoby pracujące na własny 
rachunek oraz organizacje pracowników i 
pracodawców, indywidualnych umowach o 
pracę lub we wszystkich innych 
porozumieniach;

b) zostaną uznane za nieważne lub niebyłe 
lub będą zmienione przepisy sprzeczne z 
zasadą równego traktowania, które istnieją w 
indywidualnych lub zbiorowych, a także 
dotyczących pełnego lub niepełnego 
wymiaru godzin umowach lub układach 
zbiorowych, siatkach płac, porozumieniach 
płacowych, tytułach służbowych, 
regulaminach pracowniczych 
przedsiębiorstw, regulaminach 
wewnętrznych przedsiębiorstw i normach, 
którym podlegają osoby pracujące na własny 
rachunek oraz organizacje pracowników i 
pracodawców, indywidualnych umowach o 
pracę lub we wszystkich innych 
porozumieniach;

Poprawka 25
Tytuł IV artykuł 27 ustęp 1

Państwa Członkowskie, zgodnie z prawem 
krajowym, układami zbiorowymi lub 
praktyką, zachęcają pracodawców oraz 
osoby odpowiedzialne za dostęp do 
kształcenia zawodowego do podejmowania 
środków zapobiegania wszelkim formom 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz, w 
szczególności, molestowaniu i molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy.

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zapewniają środki
zapobiegania wszelkim formom 
molestowania, a w szczególności 
molestowania seksualnego podczas 
kształcenia zawodowego, w zakresie 
dostępu i awansu w pracy oraz w miejscu 
pracy.

Poprawka 26
Tytuł IV artykuł 27 ustęp 2 (nowy)

2. Pracodawcy i osoby odpowiedzialne za 
dostęp do kształcenia zawodowego są 
również zachęcane, w ramach 
powierzonych im obowiązków, do 
podejmowania środków, o których mowa w 
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ust. 1.

Poprawka 27
Tytuł IV artykuł 28

Wprowadzenie w życie przepisów niniejszej 
dyrektywy nie stanowi w żadnym wypadku 
wystarczającej podstawy do obniżenia 
poziomu ochrony pracowników w 
dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą, 
bez uszczerbku dla prawa Państw 
Członkowskich do przyjęcia, ze względu na 
zmianę sytuacji, przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych różnych 
od przepisów istniejących w chwili 
notyfikacji niniejszej dyrektywy, jeżeli są 
przestrzegane przepisy niniejszej dyrektywy.

1. Wprowadzenie w życie przepisów 
niniejszej dyrektywy nie stanowi w żadnym 
wypadku wystarczającej podstawy do 
obniżenia poziomu ochrony pracowników w 
dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą, 
bez uszczerbku dla prawa Państw 
Członkowskich do przyjęcia, ze względu na 
zmianę sytuacji, przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych różnych 
od przepisów istniejących w chwili 
notyfikacji niniejszej dyrektywy, jeżeli są 
przestrzegane przepisy niniejszej dyrektywy.
2. Państwa Członkowskie mogą 
przyjmować lub utrzymywać przepisy 
bardziej korzystne dla ochrony zasady 
równości szans i równego traktowania 
mężczyzn i kobiet od przepisów 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Należy umożliwić tym Państwom Członkowskim, które tego chcą, przyjmowanie przepisów 
bardziej korzystnych w dziedzinie równego traktowania, aby poziom ochrony był jak 
najwyższy.

Poprawka 28
Tytuł IV artykuł 30

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
środki przyjęte na mocy niniejszej 
dyrektywy, jak również odpowiednie 
przepisy już obowiązujące w tej dziedzinie, 
zostały podane do wiadomości wszystkich 
zainteresowanych osób, przy użyciu 
wszelkich stosownych środków, na przykład 
w miejscu pracy.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
środki przyjęte na mocy niniejszej 
dyrektywy, jak również odpowiednie 
przepisy już obowiązujące w tej dziedzinie, 
zostały podane do wiadomości wszystkich 
zainteresowanych osób, przy użyciu 
wszelkich stosownych środków, na przykład 
w miejscu pracy i w kontekście dostępu do 
zatrudnienia oraz kształcenia i awansu 
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zawodowego.

Poprawka 29
Tytuł V artykuł 31

1. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji najpóźniej do dnia ....... wszelkie 
informacje potrzebne do sporządzenia przez 
Komisję sprawozdania dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy.

1. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji najpóźniej do dnia ....... wszelkie 
informacje potrzebne do sporządzenia przez 
Komisję sprawozdania dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji co cztery 
lata teksty środków przyjętych zgodnie z art. 
141 ust. 4 Traktatu, a także sprawozdania w 
sprawie środków i ich wprowadzania w 
życie. Na podstawie tych informacji, 
Komisja przyjmuje i publikuje co cztery lata
sprawozdanie zawierające ocenę 
porównawczą wszystkich środków w świetle 
deklaracji nr 28 załączonej do Aktu 
Końcowego Traktatu Amsterdamskiego.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1, Państwa 
Członkowskie przekazują Komisji co dwa 
lata teksty środków przyjętych zgodnie z art. 
141 ust. 4 Traktatu, a także sprawozdania w 
sprawie środków i ich wprowadzania w 
życie. Na podstawie tych informacji, 
Komisja przyjmuje i publikuje co dwa lata
sprawozdanie zawierające ocenę 
porównawczą wszystkich środków w świetle 
deklaracji nr 28 załączonej do Aktu 
Końcowego Traktatu Amsterdamskiego.

Uzasadnienie

Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie w celu stosowania niniejszej dyrektywy powinny 
zostać podane w krajowych planach działań na rzecz zatrudnienia, które są przedkładane co 
roku Komisji Europejskiej. Pozwoliłoby to zebrać w jednym dokumencie wszystkie krajowe 
środki dotyczące zatrudnienia, w tym te dotyczące równego traktowania mężczyzn i kobiet.
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