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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Návrh smernice v sebe spája smernice na uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania s 
mužmi a ženami (vrátane rovnakého zaobchádzania v profesijných režimoch sociálneho 
zabezpečenia) a smernice týkajúce sa rovnosti v zaobchádzaní, pokiaľ ide o prístup k 
zamestnaniu, vzdelávaniu a odbornej príprave, pracovné podmienky a dôkazné bremeno, 
najmä:
- smernica č. 75/117/EHS (o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa 
uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy),
- smernica č. 76/207/EHS (o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné 
podmienky; zmenená a doplnená smernicou č. 2002/73/ES),
- smernica č. 86/378/EHS (o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia  zmenená a doplnená smernicou č. 
96/97/ES),
- smernica č. 97/80/ES (o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia).

Ciele návrhu na „prepracovanú“ smernicu sú:
- zjednodušiť a kodifikovať právne predpisy Spoločenstva o rovnakom zaobchádzaní s 
mužmi a ženami,
- prispieť k objasneniu právnych formulácií a právnej istote predložením jednotného 
a logického predpisu v duchu všeobecného kontextu otvorenosti a prístupnosti Európskej únie 
pre európskych občanov a
- odrážať judikatúru Súdneho dvora v oblasti rovnosti v zaobchádzaní.

I. Návrh

Potreba plne využiť potenciál produktivity európskych pracovných síl je jednou zo 
základných podmienok realizácie strategických cieľov vytýčených v Lisabone. Kľúčom 
k úspechu je podpora účasti žien na pracovnom trhu a snaha o odstránenie nerovností medzi 
mužmi a ženami.

Napriek tomu, že zamestnanosť žien vzrástla, nerovnosť medzi ženami a mužmi na trhu práce 
je stále veľmi veľká (17, 2 bodu)1. Pritom u žien s nižším vzdelaním a u starších žien je 
zamestnanosť vždy nižšia.

Rozdiel v odmeňovaní medzi oboma pohlaviami je v EÚ stále priemerne 16 % a táto miera sa 
v posledných rokoch vôbec nezmenila. Príčinou tohto rozdielu sú predovšetkým rozdiely 
týkajúce sa účasti na trhu práce, rozdiely v kariérnych a mzdových štruktúrach a profesijná 
segregácia – ženy zastávajú hlavne také pracovné miesta, ktoré sa už tradične pokladajú za 
menej cenené.

  
1 Správa Komisie o rovnosti medzi mužmi a ženami, 2004, KOM(2004)115.
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Realizácia cieľa vytýčeného na Lisabonskom summite, ktorým je účasť 60 % žien na 
aktívnom živote do roku 2010, neprispeje k rovnosti príležitostí pre mužov a ženy, najmä ak 
veľké percento žien bude vykonávať málo platenú a podceňovanú prácu.
Preto treba prehodnotiť niektoré základné kritériá na dosiahnutie rovnosti v zaobchádzaní s 
mužmi a ženami v priebehu vzdelávania a v socio-profesijnom svete:

II. Návrh

Princíp rovnosti odmeňovania mužov a žien za rovnakú prácu je zakotvený v článku 141 
Zmluvy. Súdny dvor vyložil tento princíp ako znamenajúci „rovnakú odmenu za prácu 
rovnakej hodnoty“ a pri prepracovaní smerníc sa prevzala práve táto myšlienka.

Dôležitým nástrojom, ktorého používanie bude viesť k transparentnosti trhu práce, bude 
hodnotenie pracovných miest „systémom klasifikácie pracovných miest“ podľa tohto návrhu, 
ktoré sa opiera o objektívne a nesexistické kritériá obsahujúce záruky proti akýmkoľvek 
formám diskriminácie.

Zvýšenie zamestnanosti je priamo spojené s možnosťou zosúladiť rodinný život s pracovným 
životom (pozri správu Komisie z roku 2003). Touto smernicou bude potrebné jednak 
zabezpečiť ochranu mužov a žien želajúcich si deti alebo majúcich deti útleho veku alebo 
osoby od nich závislé a teda vyžadujúce osobitnú starostlivosť, a jednak zohľadniť osobitné 
podmienky, ktoré sa týkajú žien v období tehotenstva a v popôrodnom období tak, aby 
nedochádzalo k žiadnej diskriminácii voči týmto osobám, pretože opísané situácie ich robia 
zraniteľnejšími v tvrdej realite profesijného sveta.

Je nutné zvýšiť efektívnosť opatrení prijatých členskými štátmi na zabezpečenie lepšieho 
uplatňovania princípov rovnosti v odmeňovaní a rovnosti v zaobchádzaní tak, aby každá 
osoba, ktorá utrpela ujmu porušením uvedených zásad, mohla uplatniť svoje práva cestou 
súdneho konania ustanoveného členským štátom. 

Spravodajca k tomuto stanovisku je naklonený kontrole a regulárnemu a pravidelnému 
vyhodnocovaniu účinnosti opatrení, o ktorých sa rozhodlo touto smernicou, v súlade s 
povinnosťou členských štátov poskytovať údaje o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami, 
pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, k odbornej príprave a k postupu v zamestnaní a o 
pracovné podmienky formou správ a štatistík o vývoji na trhu práce na vnútroštátnej 
i európskej úrovni.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva vecne príslušný výbor pre práva žien 
a rovnosť pohlaví, aby začlenil do svojej správy nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Text navrhovaný Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

6) Obťažovanie súvisiace s pohlavím osoby
a sexuálne obťažovanie sú v rozpore s 
rovnakým zaobchádzaním s mužmi a so 
ženami, a preto by sa mali považovať za 
diskrimináciu z dôvodu pohlavia na účely 
tejto smernice. Tieto formy diskriminácie sa 
objavujú nielen na pracovisku, ale aj v 
súvislosti s prístupom k zamestnaniu a 
odbornému vzdelávaniu.

6) Obťažovanie a sexuálne obťažovanie sú v 
rozpore so zásadou rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami, a preto by 
sa mali považovať za diskrimináciu z 
dôvodu pohlavia na účely tejto smernice. 
Tieto formy diskriminácie sa objavujú nielen 
na pracovisku, ale aj v súvislosti s prístupom 
k zamestnaniu a odbornému vzdelávaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) V tejto súvislosti treba podporiť 
zamestnávateľov a osoby zodpovedné za 
odborné vzdelávanie, aby v súlade 
s vnútroštátnym právom a praxou prijali
opatrenia na predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie na základe pohlavia a hlavne 
aby urobili preventívne opatrenia proti 
obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na 
pracovisku.

(7) V tejto súvislosti treba podporiť 
zamestnávateľov a osoby zodpovedné za 
odborné vzdelávanie, aby v súlade 
s vnútroštátnym právom a praxou prijali 
opatrenia na predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie na základe pohlavia a hlavne 
aby urobili preventívne opatrenia proti 
obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na 
pracovisku a v rámci prístupu 
k zamestnaniu a odbornej príprave.

Odôvodnenie 

K obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu nedochádza iba na pracovisku, ale aj v súvislosti 
s prístupom k zamestnaniu a odbornej príprave.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8

8) Zásada rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, 
uvedená v článku 141 Zmluvy, predstavuje 
dôležitý aspekt zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a so ženami. Je 
preto vhodné zaviesť ďalšie ustanovenia na 
jej uplatňovanie.

8) Zásada rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, 
uvedená v článku 141 Zmluvy a ďalej 
rozpracované dôslednou judikatúrou 
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev,
predstavuje dôležitý aspekt zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a so 
ženami a dôležitú a neoddeliteľnú súčasť 
acquis Spoločenstva v oblasti diskriminácie 
na základe pohlavia. Je preto vhodné 
zaviesť ďalšie ustanovenia na jej 
uplatňovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 24

24) So zreteľom na základnú povahu práva 
na účinnú právnu ochranu je vhodné 
zabezpečiť, aby pracovníci naďalej požívali 
takúto ochranu aj po ukončení vzťahu, v 
ktorom došlo k údajnému porušeniu zásady 
rovnakého zaobchádzania.

24) So zreteľom na základnú povahu práva 
na účinnú právnu ochranu je vhodné 
zabezpečiť, aby pracovníci naďalej požívali 
takúto ochranu aj po ukončení vzťahu, v 
ktorom došlo k údajnému porušeniu zásady 
rovnakého zaobchádzania. Rovnakú
ochranu by mal mať zamestnanec, ktorý je 
obhajovaný, alebo vypovedá ako svedok v 
prospech osoby, na ktorú sa vzťahuje 
ochrana na základe tejto smernice.

Odôvodnenie

Obťažovanie nie je založené na pohlaví osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Hlava I článok 1

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť 
uplatňovanie zásady rovnakých príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi a 
ženami v oblasti zamestnávania a práce.

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť 
uplatňovanie zásady rovnakých príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi a 
ženami v oblasti zamestnávania a práce.

Na tento účel smernica obsahuje ustanovenia 
určené na uplatňovanie zásady rovnosti 
v zaobchádzaní, čo sa týka:

Na tento účel obsahuje ustanovenia určené 
na uplatňovanie zásady rovnosti 
v zaobchádzaní, čo sa týka: 

a) prístupu k zamestnaniu vrátane postupu a) pracovných podmienok vrátane 
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v zamestnaní a odbornej prípravy; odmeňovania;
b) pracovných podmienok vrátane 
odmeňovania;

b) profesijných systémov sociálneho 
zabezpečenia.

c) profesijných systémov sociálneho 
zabezpečenia.

c) prístupu k zamestnaniu vrátane postupu 
v zamestnaní a odbornej prípravy;

Smernica obsahuje aj ustanovenia na 
zabezpečenie účinnejšieho uplatňovania 
týchto zásad stanovením vhodných 
postupov.

Smernica obsahuje aj ustanovenia na 
zabezpečenie účinnejšieho uplatňovania 
týchto zásad stanovením vhodných 
postupov.

Odôvodnenie

Treba zmeniť poradie uvádzaných tém tak, aby boli zoradené podľa poradia kapitol hlavy II. 
Táto zmena je nutná na zachovanie poradia kapitol hlavy II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Hlava I, článok 2 odsek 1 bod (b)

b) nepriama diskriminácia: kde zjavne 
neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax 
by dostali osoby jedného pohlavia do 
mimoriadnej nevýhody v porovnaní s 
osobami opačného pohlavia, pokiaľ toto 
ustanovenie, kritérium či prax nie sú 
objektívne odvôvodnené oprávneným 
cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto 
cieľa nie sú primerané a nevyhnutné;

b) nepriama diskriminácia:
- kde zjavne neutrálne ustanovenie, 
kritérium alebo prax by dostali osoby 
jedného pohlavia do mimoriadnej nevýhody 
v porovnaní s osobami opačného pohlavia, 
pokiaľ toto ustanovenie, kritérium či prax 
nie sú objektívne odôvodnené oprávneným 
cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto 
cieľa nie sú primerané a nevyhnutné;

- nevhodnejšie zaobchádzanie so ženami z 
dôvodu ťarchavosti či materskej dovolenky 
v zmysle smernice č. 92/85/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 odsek 1 bod (c)

c) „obťažovanie“: situácia, keď 
k nežiadúcemu správaniu súvisiacemu s 
pohlavím dochádza s úmyslom alebo 
účinkom porušenia dôstojnosti osoby a 
vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, 

c) „obťažovanie“: situácia, keď 
k nežiadúcemu správaniu dochádza 
s úmyslom alebo účinkom porušenia 
dôstojnosti osoby a vytvorenia 
zastrašujúceho, nepriateľského, potupného, 
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potupného, ponižujúceho, alebo urážlivého 
prostredia;

ponižujúceho, alebo urážlivého prostredia;

Odôvodnenie

Obťažovanie nie je založené na pohlaví osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 odsek 1 bod d

d) „sexuálne obťažovanie“: situácia, keď
k nežiadúcemu telesnému, verbálnemu alebo 
neverbálnemu správaniu sexuálnej povahy 
dochádza s úmyslom alebo účinkom 
porušenia dôstojnosti osoby, najmä pri 
vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, 
potupného, ponižujúceho, alebo urážlivého 
prostredia;

d) „sexuálne obťažovanie“: situácia, keď
k nežiadúcemu telesnému, verbálnemu alebo 
akémukoľvek inému správaniu sexuálnej 
povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom 
porušenia dôstojnosti osoby, najmä pri 
vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, 
potupného, ponižujúceho, alebo urážlivého 
prostredia;

Odôvodnenie

Neexistuje rozdiel medzi telesným a neverbálnym správaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 odsek 1 bod (e)

e) „odmeňovanie“: obvyklá základná alebo 
minimálna mzda alebo plat a všetky dávky, 
ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo 
nepriamo, v hotovosti alebo v naturáliách 
pracovníkovi za jeho prácu;

e) „odmeňovanie“: obvyklá mzda alebo plat 
a všetky dávky, ktoré zamestnávateľ vypláca 
priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo 
v naturáliách pracovníkovi za jeho prácu;

Odôvodnenie

Akýkoľvek plat, aj iný než základný alebo minimálny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Hlava 1 článok 2 odsek 1 písm. fa) (nový)

fa) „profesionálne povýšenie“: postup vo 
funkcii alebo zodpovednosti vrátane 
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podmienok, za akých sa to oznámilo či 
udelilo;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Hlava I článok 2 odsek 2 bod (c) (nový)

c) akékoľvek menej priaznivé 
zaobchádzanie so ženou v súvislosti 
s tehotenstvom, materstvom alebo 
adopciou.

Odôvodnenie
Kvôli ujasneniu a uľahčeniu čítania tejto smernice je nutné zhrnúť do jedného článku rôzne 
situácie diskriminácie, tak ako sú vymedzené smernicou č. 2002/73/ES, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica č. 92/85/ES. Zároveň je potrebné vziať do úvahy situáciu adopcie, ktorú 
upravuje smernica č. 96/34/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Hlava 1 článok 3 odsek 1

1. Táto smernica sa týka pracujúceho 
obyvateľstva vrátane osôb v slobodnom 
povolaní, osôb, ktorých aktivitu prerušila 
choroba, materstvo, úraz či nedobrovoľná 
nezamestnanosť, a osôb hľadajúcich 
zamestnanie a dôchodcov a postihnutých 
zamestnancov a tých, ktorí sa k nim hlásia, v 
súlade s vnútroštátnym právnym poriadkov 
a/alebo praxou.

Táto smernica sa týka pracujúceho 
obyvateľstva vrátane osôb v slobodnom 
povolaní, osôb, ktorých aktivitu prerušila 
choroba, materstvo, otcovstvo, rodičovská 
dovolenka, alebo dovolenka z rodinných 
dôvodov, úraz či nedobrovoľná 
nezamestnanosť, a osôb hľadajúcich 
zamestnanie a dôchodcov a postihnutých 
zamestnancov a tých, ktorí sa k nim hlásia, v 
súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom 
a/alebo praxou.

Odôvodnenie

The directive should provide protection for both men and women in their role as parents.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Hlava II kapitola 1 článok 4

Za rovnakú prácu alebo za prácu, ktorej sa 
prisudzuje rovnaká hodnota, sa vo všetkých 
súčastiach a podmienkach odmeňovania, 
ktoré možno prisúdiť jednému zdroju, 
odstráni diskriminácia založená na pohlaví.

Za rovnakú prácu alebo za prácu, ktorej sa 
prisudzuje rovnaká hodnota, sa vo všetkých 
súčastiach a podmienkach odmeňovania 
odstráni diskriminácia založená na pohlaví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Hlava II kapitola 2 článok 8 bod (d)

d) stanovenia rozdielnych pravidiel –
s výnimkou prípadov uvedených pod 
písmenom (h), (i) a (j) - vrátenia príspevkov 
v prípade, že pracovník zo systému vystúpi 
bez toho, aby splnil podmienky, ktoré by mu 
zaručili odložený nárok na dlhodobé dávky;

d) stanovenia rozdielnych pravidiel –
s výnimkou prípadov uvedených pod 
písmenom (h) a (j) - vrátenia príspevkov v 
prípade, že pracovník zo systému vystúpi 
bez toho, aby splnil podmienky, ktoré by mu 
zaručili odložený nárok na dlhodobé dávky;

Odôvodnenie

Bod i) je spomenutý ako výnimka zo zásady rovnosti v zaobchádzaní. Je uvedený omylom, 
ktorý je dôsledkom skutočnosti, že v smernici č. 96/97/ES mal bod i) dve časti:
1) bod i) „stanovenia rozdielnej výšky príspevkov pracovníkov;“
2)bod j) „stanovenie rozdielnej výšky príspevkov zamestnávateľov, s výnimkou (...)".

V tomto ustanovení Komisia oddelila oba body od seba.Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Hlava II kapitola 2 článok 8 bod (g)

g) prerušiť zachovanie alebo nadobudnutie 
nárokov počas období materskej dovolenky 
alebo dovolenky z rodinných dôvodov, ktoré 
predpisuje zákon alebo dohoda a hradí 
zamestnávateľ;

g) prerušiť zachovanie alebo nadobudnutie 
nárokov počas období materskej dovolenky, 
rodičovskej alebo adopcie alebo dovolenky 
z rodinných dôvodov, ktoré predpisuje 
zákon alebo dohoda a hradí zamestnávateľ;

Odôvodnenie

Pojem materská dovolenka má odlišný význam než pojem rodičovská dovolenka, ktorý sa 
vymedzuje ako dovolenka poskytnutá  pracovníkom a pracovníčkam z dôvodov narodenia 
alebo adopcie dieťaťa, aby im bolo umožnené starať sa o toto dieťa počas obdobia najmenej 
troch mesiacov až do veku, ktorý určia členské štáty a/alebo vedenie a zástupcovia 
pracovníkov, najviac však do veku 8 rokov (klauzula 2 odsek 1 smernice Rady č. 96/34/ES z 3. 
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júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP 
a ETUC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Hlava II kapitola 2 článok 8 bod (k)

k) s výnimkou prípadov uvedených pod 
písmenom h), i) a j), stanoviť rozdielne 
normy alebo normy vzťahujúce sa len na 
pracovníkov konkrétneho pohlavia, pokiaľ 
ide o záruku alebo zachovanie nároku na 
odložené poberanie dávok v prípade, že 
pracovník zo systému vystúpi.

k) s výnimkou prípadov uvedených pod 
písmenom h) a j), stanoviť rozdielne normy 
alebo normy vzťahujúce sa len na 
pracovníkov konkrétneho pohlavia, pokiaľ 
ide o záruku alebo zachovanie nároku na 
odložené poberanie dávok v prípade, že 
pracovník zo systému vystúpi.

Odôvodnenie

Bod i) sa uvádza ako výnimka zo zásady rovnosti v zaobchádzaní. Ide o omyl, ktorý je 
dôsledkom skutočnosti, že v smernici č. 96/97/ES sa bod i) skladal z dvoch častí:
1) bod i) „stanovenia rozdielnej výšky príspevkov pracovníkov;“
2)bod j) „stanovenie rozdielnej výšky príspevkov zamestnávateľov, s výnimkou (...)".
V tomto ustanovení Komisia oddelila oba body od seba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Hlava II článok 13 odsek 1 písm. c)

c) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky vrátane podmienok prepúšťania 
a odmeňovania podľa ustanovení tejto 
smernice;

c) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky vrátane podmienok prepúšťania 
a odmeňovania podľa ustanovení tejto 
smernice a článku 141 Zmluvy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Hlava II článok 14

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať 
opatrenia v zmysle článku 141 ods. 4 
Zmluvy s cieľom zabezpečiť v pracovnom 
živote úplnú rovnoprávnosť mužov a žien v 
praxi.

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať 
opatrenia v zmysle článku 141 ods. 4 
Zmluvy, ako sú opatrenia na podporu 
zabezpečenia starostlivosti o deti a ľudí 
závislých s cieľom zabezpečiť v praxi úplnú 
rovnoprávnosť mužov a žien v pracovnom 
živote, najmä v oblasti prístupu 
k zamestnaniu, ku vzdelávaniu a v oblasti 
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pracovných podmienok.

Odôvodnenie

The provision of childcare is of increasing importance in ensuring genuine equality of 
opportunity. Je nesmierne dôležité vymedziť prípady, kedy sa musí uplatňovať zásada rovnosti 
v zaobchádzaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Hlava II kapitola 3 článok 15 odsek 1

1. Akékoľvek nepriaznivé zaobchádzanie so
ženou v súvislosti s tehotenstvom alebo 
materskou dovolenkou je v zmysle tejto 
smernice diskrimináciou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Hlava II kapitola 3 článok 15 odsek 2

2. Žena na materskej dovolenke má právo po 
skončení svojej materskej dovolenky vrátiť 
sa na svoje pracovné miesto alebo na 
rovnocenné miesto za podmienok, ktoré pre 
ňu nie sú menej priaznivé a mať úžitok 
z akéhokoľvek zlepšenia pracovných 
podmienok, na ktoré by mala právo počas 
svojej neprítomnosti.

Žena na materskej dovolenke má právo po 
skončení svojej materskej dovolenky, alebo 
po ukončení svojej neprítomnosti v práci 
priamo spojenej s adopciou alebo 
rodičovskou dovolenkou alebo nasledujúcej 
po adopcii alebo rodičovskej dovolenke, 
vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo na 
rovnocenné miesto za podmienok, ktoré pre 
ňu nie sú menej priaznivé a mať úžitok 
z akéhokoľvek zlepšenia pracovných 
podmienok, na ktoré by mala právo počas 
svojej neprítomnosti.

Odôvodnenie

Predchádzajúci odsek 1 bol presunutý do hlavy I Všeobecné ustanovenia článok 2 odsek 2 
nový bod (c) tak, že zhrňuje do jedného článku všetky diskriminačné situácie.
Je nutné zabezpečiť plnú účinnosť práv na materstvo a otcovstvo ustanovením účinných 
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ochrán pred diskrimináciou rodičov, ktorí uplatňujú nároky, ktoré im boli udelené v zmysle 
vnútroštátneho práva. Ženy a muži musia mať rovnakú ochranu, čo sa týka návratu na 
pracovné miesto po skončení dovolenky súvisiacej s deťmi útleho veku. Tento  pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh preberá pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu v článku 
2 bod 7 smernice č. 2002/73/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS  o 
implementácii zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k 
zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Hlava III kapitola 3 článok 18

Členské štáty zavedú do svojich 
vnútroštátnych právnych systémov opatrenia 
potrebné na to, aby ujma, ktorú utrpela 
poškodená osoba v dôsledku diskriminácie 
založenej na pohlaví, bola reálne a účinne 
napravená alebo kompenzovaná za nimi 
stanovených podmienok, a to odstrašujúcim 
a primeraným spôsobom k spôsobenej 
škode. Takáto kompenzácia alebo náprava 
sa nesmie vopred obmedziť stanovením 
hornej hranice, okrem prípadov, kedy 
zamestnávateľ môže dokázať, že jediná 
spôsobená škoda, ktorú utrpel žiadateľ ako 
výsledok diskriminácie v zmysle tejto 
smernice, je odmietnutie vziať do úvahy 
jeho žiadosť o zamestnanie.

Členské štáty zavedú do svojich 
vnútroštátnych právnych systémov opatrenia 
potrebné na zabezpečenie účinných, 
primeraných a odstrašujúcich sankcií, 
v prípade nedodržania povinností v zmysle 
tejto smernice. Každá kompenzácia alebo 
náprava v súvislosti s ujmou, ktorú utrpela 
poškodená osoba v dôsledku 
zaobchádzania, ktoré je v rozpore s touto 
smernicou, je reálna, účinná a primeraná 
vo vzťahu k spôsobenej ujme a nesmie sa 
vopred obmedziť stanovením hornej 
hranice, okrem prípadov, kedy 
zamestnávateľ môže dokázať, že jediná 
spôsobená škoda, ktorú utrpel žiadateľ ako 
výsledok diskriminácie v zmysle tejto 
smernice, je odmietnutie vziať do úvahy 
jeho žiadosť o zamestnanie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nutný na zosúladenie článku s odôvodnením 
uvedeným v bode 3. OPATRENIA UVEDENÉ V NÁVRHU SMERNICE v bode „nové prvky, 
ktoré priniesla smernica“ – „v súlade s rozšírením judikatúry v oblasti trestov a sankcií na 
všetky oblasti uvedené v tomto návrhu, v zhode so zmenami zavedenými smernicou č. 
2002/73/ES (pozri články 18 a 26 tohto návrhu)“, ako aj s odôvodnením uvedeným v hlave 

IV: UPLATŇOVANIE – „V tejto hlave sa ukladá členským štátom ustanoviť systém účinných, 
primeraných a odstrašujúcich sankcií pre prípad porušenia práv udelených v zmysle tohto 
návrhu na zabezpečenie „prospešného účinku“ smernice. Členské štáty musia oznámiť 
Komisii opatrenia prijaté v tejto oblasti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Hlava III článok 22 odsek 1

1. Členské štáty v súlade s národnými 1. Členské štáty v súlade s národnými 



PE 353.426v03-00 14/17 AD\561955SK.doc

SK

tradíciami a praxou prijmú primerané 
opatrenia na podporu sociálneho dialógu 
medzi sociálnymi partnermi s cieľom 
podporovať rovnaké zaobchádzanie vrátane 
monitorovania praxe na pracoviskách, 
kolektívnych dohôd, kódexov správania, 
výskumu alebo výmeny skúseností a 
osvedčených postupov.

tradíciami a praxou prijmú primerané 
opatrenia na podporu sociálneho dialógu 
medzi sociálnymi partnermi s cieľom 
podporovať rovnaké zaobchádzanie vrátane 
monitorovania praktík na pracoviskách, 
počas odborného vzdelávania, v oblasti 
prístupu k práci a postupu v práci a 
monitorovania kolektívnych dohôd, 
kódexov správania, výskumu alebo výmeny 
skúseností a osvedčených postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Hlava III článok 22 odsek 3

3. Členské štáty budú v súlade 
s vnútroštátnym právom, kolektívnymi 
dohodami alebo praxou stimulovať 
zamestnávateľov, aby organizovane 
a systematicky podporovali rovnaké 
zaobchádzanie medzi mužmi a ženami na 
pracovisku.

3. Členské štáty budú v súlade 
s vnútroštátnym právom, kolektívnymi 
dohodami alebo praxou stimulovať 
zamestnávateľov, aby organizovane 
a systematicky podporovali rovnaké 
zaobchádzanie s mužmi a so ženami počas 
odborného vzdelávania, v oblasti prístupu k 
práci a postupu v práci a pracovných 
podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Hlava IV článok 24 bod (b)

b) ustanovenia v rozpore so zásadami 
rovnakého zaobchádzania, ktoré sú zahrnuté 
do zmlúv alebo kolektívnych dohôd, 
mzdových tabuliek, mzdových dohôd, 
pracovných poriadkov podnikov, vnútorných 
pravidiel podnikov alebo pravidiel 
vzťahujúcich sa na slobodné povolania a 
profesie a na zamestnanecké a 
zamestnávateľské organizácie, 
individuálnych pracovných zmlúv či iných 
dohôd, sú alebo môžu byť vyhlásené za 
neplatné alebo sú zmenené a doplnené;

b) ustanovenia v rozpore so zásadami 
rovnakého zaobchádzania počas 
individuálneho alebo kolektívneho 
zamestnania na plný alebo čiastočný 
pracovný úväzok, ktoré sú zahrnuté do 
zmlúv alebo kolektívnych dohôd, mzdových 
tabuliek, mzdových dohôd, pracovných 
poriadkov podnikov, vnútorných pravidiel 
podnikov alebo pravidiel vzťahujúcich sa na 
slobodné povolania a profesie a na 
zamestnanecké a zamestnávateľské 
organizácie, , individuálnych pracovných 
zmlúv či iných dohôd, názvy profesií, sú 
alebo môžu byť vyhlásené za neplatné alebo 
sa zmenia a doplnia;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Hlava IV článok 27 odsek 1

Členské štáty v súlade s vnútroštátnym 
právom, kolektívnymi dohodami alebo 
praxou budú podporovať zamestnávateľov 
a osoby zodpovedné za prístup k odbornej 
príprave, aby prijali opatrenia na 
predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie na základe pohlavia, najmä 
obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na 
pracovisku.

1. Členské štáty v súlade s vnútroštátnym 
právom, kolektívnymi dohodami alebo 
praxou zaručia opatrenia na predchádzanie 
všetkým formám obťažovania a najmä 
sexuálnemu obťažovaniu počas odbornej 
prípravy, v oblasti prístupu k zamestnaniu a 
postupu v zamestnaní a na pracovisku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Hlava IV článok 27 odsek 2 (nový)

2. Zamestnávatelia a osoby zodpovedné za 
odbornú prípravu budú v rámci povinností, 
ktoré im prislúchajú, povzbudzovaní 
k tomu, aby prijali opatrenia uvedené v 
odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Hlava IV článok 28

Realizácia ustanovení tejto smernice za 
žiadnych okolností nevytvára dôvod na 
zníženie úrovne ochrany pracovníkov pred 
diskrimináciou v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, bez toho, aby bolo 
dotknuté právo členských štátov prijať so 
zreteľom na vývoj situácie ustanovenia 
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení odlišných od tých, ktoré 
existujú v dobe oznámenia tejto smernice, 
pokiaľ sú dodržané ustanovenia tejto 
smernice.

1. Realizácia ustanovení tejto smernice za 
žiadnych okolností nevytvára dôvod na 
zníženie úrovne ochrany pracovníkov pred 
diskrimináciou v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, bez toho, aby bolo 
dotknuté právo členských štátov prijať so 
zreteľom na vývoj situácie ustanovenia 
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení odlišných od tých, ktoré 
existujú v dobe oznámenia tejto smernice, 
pokiaľ sú dodržané ustanovenia tejto 
smernice.
2. Členské štáty môžu zaviesť alebo 
zachovať ustanovenia, ktoré sú 
priaznivejšie k ochrane zásady rovnakých 
príležitostí a rovnakého zaobchádzania pre 
mužov a ženy než tie, ktoré sú uvedené 
v tejto smernici.
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Odôvodnenie

Je potrebné, aby členské štáty mohli, ak si to želajú, prijať priaznivejšie právne predpisy, 
pokiaľ ide o rovnosť v zaobchádzaní, aby úroveň ochrany bola čo najvyššia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Hlava IV článok 30

Členské štáty zabezpečia, aby vykonávacie 
opatrenia k tejto smernici, ako aj 
ustanovenia, ktoré v tejto oblasti už 
nadobudli účinnosť, boli dané na vedomie 
každej zúčastnenej osobe akoukoľvek 
vhodnou formou, napríklad na pracovisku.

Členské štáty zabezpečia, aby vykonávacie 
opatrenia k tejto smernici, ako aj 
ustanovenia, ktoré v tejto oblasti už 
nadobudli účinnosť, boli dané na vedomie 
každej zúčastnenej osobe akoukoľvek 
vhodnou formou, napríklad na pracovisku 
a v súvislosti s prístupom 
k zamestnaniu, odbornej príprave 
a postupom v zamestnaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Hlava V článok 31

1. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr 
…… všetky informácie potrebné na to, aby 
Komisia mohla zostaviť správu pre 
Európsky parlament a Radu o uplatňovaní 
tejto smernice.

1. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr 
…… všetky informácie potrebné na to, aby 
Komisia mohla zostaviť správu pre 
Európsky parlament a Radu o uplatňovaní 
tejto smernice.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
členské štáty oznámia Komisii každé štyri 
roky znenie všetkých opatrení prijatých 
podľa článku 141 ods. 4 Zmluvy, ako aj 
správ o týchto opatreniach a ich vykonávaní. 
Na základe týchto informácií Komisia 
prijme a uverejní každé štyri roky správu 
stanovujúcu porovnávacie hodnotenie 
všetkých opatrení na základe vyhlásenia č. 
28 priloženého k záverečnému aktu 
Amsterdamskej zmluvy.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
členské štáty oznámia Komisii každé dva 
roky znenie všetkých opatrení prijatých 
podľa článku 141 ods. 4 Zmluvy, ako aj 
správ o týchto opatreniach a ich vykonávaní.
Na základe týchto informácií Komisia 
prijme a uverejní každé dva roky správu 
stanovujúcu porovnávacie hodnotenie 
všetkých opatrení na základe vyhlásenia č. 
28 priloženého k záverečnému aktu 
Amsterdamskej zmluvy.

Odôvodnenie

Opatrenia prijaté členskými štátmi na uplatnenie tejto smernice musia byť uvedené 
v národných akčných plánoch pre zamestnanosť, ktoré sa každoročne predkladajú Európskej 
komisii. Tento postup by mal umožniť zahrnúť do jedného dokumentu všetky národné 
opatrenia týkajúce sa zamestnanosti, vrátane rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami.



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

SK



PE 353.426v03-00 18/17 AD\561955SK.doc

SK

POSTUP

Názov Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní zásady 
rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
v oblasti zamestnávania a práce

Referenčné čísla KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD)
Gestorský výbor FEMM
Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia v pléne
EMPL
15.9.2004

Rozšírená spolupráca nie
Navrhovateľka:

dátum menovania
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
16.12.2004

Prerokovanie vo výbore 31.1.2005 16.3.2005 31.3.2005
Dátum prijatia pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov

31.3.2005

Výsledok záverečného hlasovania za:
proti:
zdržali sa:

25
1
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

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

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Mihael Brejc, Elisabeth Schroedter,  Marc Tarabella, Anja 
Weisgerber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní


	561955sk.doc

