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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Smisel besedila

Predlog direktive zbere direktive, ki so uporabne za načelo enakega plačila za moške in 
ženske (vključno z enakim obravnavanjem v poklicnih sistemih socialne varnosti), in 
direktive, ki so namenjene enakemu obravnavanju spolov v zvezi z dostopom do zaposlitve, 
poklicnega usposabljanja in napredovanja, delovnih pogojev ter odpravljanja obstoječih 
neenakosti, in sicer zlasti naslednje direktive:
– Direktivo 75/117/EGS (načelo enakega plačila za moške in ženske);
– Direktivo 76/207/EGS (o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi 
z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev;
spremenjena z Direktivo 2002/73/ES);
– Direktivo 86/378/EGS (o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v 
poklicnih sistemih socialne varnosti; spremenjena z Direktivo 96/97/ES);
– Direktivo 97/80/ES (o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola).

Cilji predloga za predelavo direktive so:
– poenostavitev in kodifikacija zakonodaje Skupnosti o enakem obravnavanju moških in 

žensk;
– krepitev jasnosti in pravne varnosti s predložitvijo enotnega in skladnega besedila v 

splošnem duhu odprtosti in dostopnosti Evropske unije evropskim državljanom ter
– odražanje sodne prakse Sodišča na področju enakega obravnavanja.

I. Predlog

Potreba po popolnem izkoriščanju produktivne zmogljivosti evropske delovne sile je eden 
bistvenih pogojev za uresničitev strateških ciljev iz Lizbone. Spodbujanje udeležbe žensk na 
trgu dela in prizadevanja za odpravo neenakosti med moškimi in ženskami so ključ do uspeha.

Kljub dejstvu, da se je stopnja zaposlenosti žensk povišala, pa ostaja razlika med ženskami in 
moškimi v svetu dela zelo velika (17, 2 točki)1. Manj šolane ženske in starejše ženske 
predstavljajo še vedno nižje stopnje zaposlenosti.

Razlika med plačili obeh spolov znaša v EU še vedno v povprečju 16 % in ta stopnja se v 
zadnjih letih ni spremenila. Razlike pri udeležbi na trgu dela, razlike v poklicni strukturi in 
plačah ter poklicna segregacija – ženske zasedajo v glavnem delovna mesta, ki so 
tradicionalno manj cenjena – so zlasti izvor te razlike.

Uresničitev cilja 60-odstotne udeležbe žensk v aktivnem življenju do leta 2010, ki je bil 
določen na Lizbonskem vrhu, ne bo prispevala k enakim možnostim moških in žensk, zlasti 
če bo velik odstotek žensk zasedal slabo plačana in podcenjena delovna mesta.
Zato je treba ponovno ovrednotiti nekatera osnovna merila, da bi se doseglo enako 
obravnavanje moških in žensk med usposabljanjem in v družbenem ter poklicnem svetu.

  
1 Poročilo Komisije o enakosti žensk in moških, 2004, KOM(2004)115.
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II. Predlog

Načelo enakega plačila za moške in ženske, ki opravljajo enakovredno delo, je vpisano v člen 
141 Pogodbe. Sodišče to načelo razlaga kot „enako plačilo za delo enake vrednosti“ in prav ta 
ideja je povzeta v predelavi direktiv.

Vrednotenje zaposlitev s „klasifikacijskim sistemom zaposlitev“ iz tega predloga bo 
predstavljalo pomembno sredstvo, katerega uporaba bo vodila k transparentnosti trga dela, saj 
se naslanja na objektivne in neseksistične kriterije in vsebuje jamstvo proti vsem oblikam 
diskriminacije.

Povečanje zaposlovanja je neposredno povezano z možnostjo uskladitve zasebnega in 
poklicnega življenja (glej Poročilo Komisije 2003). Tako bi morali s to direktivo po eni strani 
zagotoviti zaščito moških in žensk, ki želijo ali imajo mlajše otroke ali vzdržujejo osebe, ki 
potrebujejo zato posebno nego, po drugi strani pa bi morali upoštevati posebne okoliščine, ki 
se nanašajo na ženske, kot sta nosečnost in obdobje po rojstvu otroka, in sicer tako, da ne bi 
prišlo do kakršne koli diskriminacije teh oseb, ki jih opisane okoliščine naredijo še bolj 
ranljive v kruti realnosti poklicnega sveta.

Treba je izboljšati učinkovitost ukrepov, ki so jih sprejele države članice, da bi zagotovili 
boljšo uporabo načel enakih plačil in obravnavanja, in sicer tako, da bi vsaka oseba, ki je 
utrpela škodo zaradi kršitve teh načel, lahko uveljavila svoje pravice po sodnem postopku, ki 
ga predvideva država članica.

Poročevalka mnenja je naklonjena nadzoru ter rednemu in periodičnemu vrednotenju 
učinkovitosti ukrepov, določenih s to direktivo, ki sta izražena z obveznostjo držav članic, da 
predložijo podatke o enakem obravnavanju moških in žensk v zvezi z dostopom do 
zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, ki jih najdemo v 
poročilih in statistikah o razvoju trga dela tako na državni kot tudi na evropski ravni.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in politiko enakih 
možnosti kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6

(6) Nadlegovanje, vezano na spol osebe, in 
spolno nadlegovanje sta v nasprotju z 
načelom enakega obravnavanja moških 
in žensk in se morata za doseganje te 
direktive šteti kot diskriminacija na podlagi 
spola. Do teh oblik diskriminacije ne prihaja 
le na delovnem mestu, ampak tudi v 
sobesedilu pravice dostopa do zaposlitve in 
poklicnega usposabljanja.

(6) Nadlegovanje in spolno nadlegovanje sta 
v nasprotju z načelom enakega obravnavanja 
moških in žensk in se morata za doseganje te 
direktive šteti kot diskriminacija na podlagi 
spola. Do teh oblik diskriminacije ne prihaja 
le na delovnem mestu, ampak tudi v 
sobesedilu pravice dostopa do zaposlitve in 
poklicnega usposabljanja.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 7

(7) S tem v zvezi bi bilo dobro, če bi se 
spodbujalo delodajalce in osebe, ki so 
odgovorne za poklicno usposabljanje, da 
sprejmejo ukrepe za boj proti vsem vrstam 
diskriminacije na podlagi spola, in zlasti, da 
sprejmejo preventivne ukrepe proti 
nadlegovanju in spolnemu nadlegovanju na 
delovnem mestu, in to v skladu z 
zakonodajami in praksami držav članic.

(7) S tem v zvezi bi bilo dobro, če bi se 
spodbujalo delodajalce in osebe, ki so 
odgovorne za poklicno usposabljanje, da 
sprejmejo ukrepe za boj proti vsem vrstam 
diskriminacije na podlagi spola, in zlasti, da 
sprejmejo preventivne ukrepe proti 
nadlegovanju in spolnemu nadlegovanju na 
delovnem mestu, in ob dostopu do 
zaposlitve in poklicnega usposabljanja, in 
to v skladu z zakonodajami in praksami 
držav članic.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Nadlegovanje in spolno nadlegovanje ni prisotno izključno na delovnem mestu, ampak tudi ob 
dostopu do zaposlitve in poklicnega usposabljanja.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8

(8) Načelo enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti, ki ga določa člen 141 
Pogodbe, predstavlja pomemben vidik 
načela enakega obravnavanja moških in 
žensk. Zato je potrebno pripraviti nadaljnje 
določbe za njegovo izvajanje.

(8) Načelo enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti, ki ga določa člen 141 
Pogodbe in je nadalje razvit z dosledno 
sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti,
predstavlja pomemben vidik načela enakega 
obravnavanja moških in žensk in pomemben 
ter neodtujljiv del pravnega reda Skupnosti, 
ki se nanaša na spolno diskriminacijo.  
Zato je potrebno pripraviti nadaljnje določbe 
za njegovo izvajanje.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 24

(24) Ob upoštevanju temeljne narave pravice 
do učinkovitega pravnega varstva je 
potrebno zagotoviti, da delavci še nadalje 
uživajo takšno varstvo tudi po tem, ko se 
konča razmerje, zaradi katerega je prišlo do 
domnevne kršitve načela enakega 
obravnavanja.

(24) Ob upoštevanju temeljne narave pravice 
do učinkovitega pravnega varstva je 
potrebno zagotoviti, da delavci še nadalje 
uživajo takšno varstvo tudi po tem, ko se 
konča razmerje, zaradi katerega je prišlo do 
domnevne kršitve načela enakega 
obravnavanja.

Enako varstvo mora uživati delavec, ki 
zagovarja osebo, ki jo ščiti ta direktiva, ali 
priča v njeno korist.

Predlog spremembe 5
Naslov I, člen 1

Ta direktiva skuša zagotoviti uporabo načela 
enakih možnosti in enakega obravnavanja 
moških in žensk pri zaposlovanju in delu.

Ta direktiva skuša zagotoviti uporabo načela 
enakih možnosti in enakega obravnavanja 
moških in žensk pri zaposlovanju in delu.

V ta namen vsebuje določbe za izvajanje 
načela enakega obravnavanja, kar zadeva:

V ta namen vsebuje določbe za izvajanje 
načela enakega obravnavanja, kar zadeva:

a) dostop do zaposlitve, vključno z 
napredovanjem in poklicnim 

a) delovne pogoje, vključno s plačili;
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usposabljanjem;
b) delovne pogoje, vključno s plačili; b) poklicne sisteme socialne varnosti.
c) poklicne sisteme socialne varnosti. c) dostop do zaposlitve, vključno z 

napredovanjem in poklicnim 
usposabljanjem;

Prav tako vsebuje določbe, ki skušajo z 
uvedbo primernih postopkov doseči večjo 
učinkovitost pri izvajanju teh načel.

Prav tako vsebuje določbe, ki skušajo z 
uvedbo primernih postopkov doseči večjo 
učinkovitost pri izvajanju teh načel.

Obrazložitev

Vrstni red naštetih tem je treba spremeniti tako, da se bodo ujemale z vrstnim redom poglavij 
naslova II. Ta sprememba je nujna za ohranitev vrstnega reda poglavij naslova II.

Predlog spremembe 6
Naslov 1, člen 2, odstavek 1(b)

(b) posredna diskriminacija: če bi na videz 
nevtralna določba, merilo ali praksa 
postavila osebe enega spola v posebno 
neugoden položaj v primerjavi z osebami 
drugega spola, razen če to določbo, merilo 
ali prakso objektivno upravičuje zakoniti 
cilj, in če so sredstva za doseganje tega cilja 
primerna in potrebna;

(b) posredna diskriminacija:

– če bi na videz nevtralna določba, merilo ali 
praksa postavila osebe enega spola v 
posebno neugoden položaj v primerjavi z 
osebami drugega spola, razen če to določbo, 
merilo ali prakso objektivno upravičuje 
zakoniti cilj, in če so sredstva za doseganje 
tega cilja primerna in potrebna;

– manj ugodno obravnavanje ženske zaradi 
nosečnosti ali porodniškega dopusta v 
smislu Direktive 92/85/EGS.

Predlog spremembe 7
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

c) „nadlegovanje“: okoliščine, v katerih 
pride do nepričakovanega nezaželenega 
vedenja, vezanega na spol osebe, ki ima za 
cilj ali učinek škodovati dostojanstvu osebe 
in ustvariti ustrahujoče, sovražno, 
sramotilno, poniževalno ali žaljivo okolje;

c) „nadlegovanje“: okoliščine, v katerih 
pride do nepričakovanega nezaželenega 
vedenja, ki ima za cilj ali učinek škodovati 
dostojanstvu osebe in ustvariti ustrahujoče, 
sovražno, sramotilno, poniževalno ali žaljivo 
okolje;

Obrazložitev

Nadlegovanje ni vezano na spol osebe.

Predlog spremembe 8
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Člen 2, odstavek 1, točka (d)

d) „spolno nadlegovanje“: okoliščine, v 
katerih pride do nepričakovanega 
nezaželenega vedenja s spolnimi namigi, ki 
se izražajo fizično, verbalno ali neverbalno
in ki ima za cilj ali učinek škodovati 
dostojanstvu osebe in ustvariti ustrahujoče, 
sovražno, sramotilno, poniževalno ali žaljivo 
okolje;

d) „spolno nadlegovanje“: okoliščine, v 
katerih pride do nepričakovanega 
nezaželenega vedenja s spolnimi namigi, ki 
se izražajo fizično, verbalno ali v kakršni 
koli drugi obliki in ki ima za cilj ali učinek 
škodovati dostojanstvu osebe in ustvariti 
ustrahujoče, sovražno, sramotilno, 
poniževalno ali žaljivo okolje;

Obrazložitev

Med fizičnim in neverbalnim ni razlike.

Predlog spremembe 9
Člen 2, odstavek 1, točka (e)

e) „plačilo“: običajna osnovna ali 
minimalna mezda ali plača ter kakršni koli 
drugi prejemki, plačani posredno ali 
neposredno, v gotovini ali v naturi, s strani 
delodajalca delavcu za zaposlitev slednjega;

e) „plačilo“: običajna mezda ali plača ter 
kakršni koli drugi prejemki, plačani 
posredno ali neposredno, v gotovini ali v 
naturi, s strani delodajalca delavcu za 
zaposlitev slednjega;

Obrazložitev

Vsaka plača, tudi tista, ki ni osnovna ali minimalna.
Predlog spremembe 10

Naslov 1, člen 2, odstavek 1, (f a) (novo)

(fa) "poklicno napredovanje":
napredovanje po položaju in odgovornosti, 
vključno z razpisnimi in plačilnimi pogoji 
napredovanja;

Obrazložitev

Nujno je treba opredeliti pojem napredovanja, zato da ne pride do zlorabe koncepta za 
izogibanje zahtev po enakih priložnostih.

Predlog spremembe 11
Naslov I, člen 2, odstavek 2, točka (c) (novo)

c) vsako manj ugodno obravnavanje 
ženske, povezano z nosečnostjo, 
porodniškim dopustom ali posvojitvijo.
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Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti in da bi se olajšalo branje te direktive, je treba združiti pod en sam člen 
različne okoliščine diskriminacije, kakor so določene z Direktivo 2002/73/ES, ki spreminja 
Direktivo 92/85/ES. Prav tako je zaželeno zajeti okoliščino posvojitve, ki jo pokriva Direktiva 
96/34/ES.

Predlog spremembe 12
Naslov 1, člen 3, odstavek 1

1. Ta direktiva se nanaša na delavce, 
vključno s samozaposlenimi osebami, z 
osebami, katerih delo je prekinjeno zaradi 
bolezni, materinstva, nesreče ali 
brezposelnosti brez lastne krivde, in z iskalci 
zaposlitve, ter na upokojene in invalidne 
delavce in na tiste, ki se nanje sklicujejo, v 
skladu z zakonodajami in/ali praksami držav 
članic.

Ta direktiva se nanaša na delavce, vključno s 
samozaposlenimi osebami, z osebami, 
katerih delo je prekinjeno zaradi bolezni, 
materinstva, starševstva, starševskega 
dopusta ali dopusta zaradi družinskih 
razlogov, nesreče ali brezposelnosti brez 
lastne krivde, in z iskalci zaposlitve, ter na 
upokojene in invalidne delavce in na tiste, ki 
se nanje sklicujejo, v skladu z zakonodajami 
in/ali praksami držav članic.

Obrazložitev

Direktiva mora zagotoviti zaščito moškim in ženskam za njihovo starševsko vlogo.

Predlog spremembe 13
Naslov II, poglavje 1, člen 4

Za enako delo ali za delo enake vrednosti je 
vsako razlikovanje na podlagi spola 
odstranjeno pri vseh elementih in pogojih 
plačila, ki je pripisano enotnemu viru.

Za enako delo ali za delo enake vrednosti je 
vsako razlikovanje na podlagi spola 
odstranjeno pri vseh elementih in pogojih 
plačila.

Predlog spremembe 14
Naslov II, poglavje 2, člen 8, točka (d)

d) določijo različna pravila, razen pri ukrepu 
iz točk h), i) in j), za povrnitev prispevkov, 
ko delavec zapusti program, ne da bi izpolnil 
pogoje, ki mu zagotavljajo odložljivo 
pravico do dolgoročnih dajatev;

d) določijo različna pravila, razen pri ukrepu 
iz točk h) in j), za povrnitev prispevkov, ko 
delavec zapusti program, ne da bi izpolnil 
pogoje, ki mu zagotavljajo odložljivo 
pravico do dolgoročnih dajatev;
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Obrazložitev

Točka i) je navedena kot izjema k načelu enakega obravnavanja. To je napaka, do katere je 
prišlo zato, ker je v Direktivi 96/97/ES, točka i) sestavljena iz dveh delov:
1) točka i) „določiti različne ravni prispevkov delavcev;“
2) točka j) „določiti različne ravni prispevkov delodajalcev, razen (...)“.
V tem predlogu je Komisija ločila ti dve točki.

Predlog spremembe 15
Naslov II, poglavje 2, člen 8, točka (g)

g) prekiniti že obstojece ali pridobljene 
pravice med obdobji porodniškega dopusta 
ali dopusta iz družinskih razlogov, ki so 
zakonito in pogodbeno dolocene in placane s 
strani delodajalca;

g) prekiniti že obstoječe ali pridobljene 
pravice v času porodniškega, starševskega 
ali posvojiteljskega dopusta oziroma dopusta 
iz družinskih razlogov, ki so zakonito in 
pogodbeno določene ter plačane s strani 
delodajalca;

Obrazložitev

Pojem porodniškega dopusta se razlikuje od pojma starševskega dopusta, ki je definiran kot 
dopust, ki je dodeljen delavcu, moškemu ali ženski, zaradi rojstva ali posvojitve otroka, da 
lahko skrbi zanj najmanj tri mesece, do določenega leta starosti, ki lahko sega do osmega leta 
in ki ga določijo države članice in/ali socialni partnerji. (Klavzula 2 odstavek 1 Direktive 
Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, 
sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC).

Predlog spremembe 16
Naslov II, poglavje 2, člen 8, točka (k)

k) določiti različne standarde ali standarde, 
uporabne samo za delavce določenega spola, 
razen pri ukrepu iz točk h), i) in j), kar 
zadeva jamstvo ali ohranitev pravice do 
različnih odložljivih dajatev, ko delavec 
zapusti program.

k) določiti različne standarde ali standarde, 
uporabne samo za delavce določenega spola, 
razen pri ukrepu iz točk h), in j), kar zadeva 
jamstvo ali ohranitev pravice do različnih 
odložljivih dajatev, ko delavec zapusti 
program.

Obrazložitev

Točka i) je navedena kot izjema k načelu enakega obravnavanja. To je napaka, do katere je 
prišlo zato, ker je v Direktivi 96/97/ES, točka i) sestavljena iz dveh delov:
1) točke i) „določiti različne ravni prispevkov delavcev;“
2) točke j) „določiti različne ravni prispevkov delodajalcev, razen (...)“.
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V tem predlogu je Komisija ločila ti dve točki.
Predlog spremembe 17

Naslov II, člen 13, odstavek 1(c)

(c) zaposlitev in delovni pogoji, vključno z 
odpuščanji in tudi plačili kot predvideva ta 
direktiva;

(c) zaposlitev in delovni pogoji, vključno z 
odpuščanji in tudi plačili kot predvidevata ta 
direktiva in člen 141 Pogodbe;

Predlog spremembe 18
Naslov II, člen 14

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
ukrepe v smislu člena 141(4) Pogodbe, da 
tako v praksi zagotovijo popolno enakost 
moških in žensk v poklicnem življenju.

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 
ukrepe v smislu člena 141(4) Pogodbe, kot 
so ukrepi, ki spodbujajo določbo o skrbi za 
otroka in ostale vzdrževane osebe, da tako v 
praksi zagotovijo popolno enakost moških in 
žensk v poklicnem življenju, zlasti glede
dostopa do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter delovnih 
pogojev.

Obrazložitev

Določba o skrbi za otroka ima vedno večji pomen pri zagotavljanju resnično enakih možnosti.
Izredno pomembno je podrobno označiti tiste primere, v katerih je treba uporabljati načelo 
enakega obravnavanja.

Predlog spremembe 19
Naslov II, poglavje 3, člen 15, odstavek 1

1. Vsako manj ugodno obravnavanje 
ženske, povezano z nosečnostjo ali 
porodniškim dopustom predstavlja 
razlikovanje v smislu te direktive.

črtano

Predlog spremembe 20
Naslov II, poglavje 3, člen 15, odstavek 2

2. Ženska, ki je na porodniškem dopustu, 
ima po zaključku dopusta pravico do iste ali 
enakovredne zaposlitve pod pogoji, ki niso 
manj ugodni zanjo, in je upravičena do 
vsake izboljšave delovnih pogojev, do katere 

Ženska, ki je na porodniškem dopustu, ima 
po zaključku dopusta ali po odsotnosti, 
neposredno povezani s posvojitvijo ali 
starševskim dopustom ali ki slednjima sledi, 
pravico do iste ali enakovredne zaposlitve 
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bi bila upravičena med svojo odsotnostjo. pod pogoji, ki niso manj ugodni zanjo, in je 
upravičena do vsake izboljšave delovnih 
pogojev, do katere bi bila upravičena med 
svojo odsotnostjo.

Obrazložitev

Prejšnji odstavek 1 je bil prestavljen pod naslov I, Splošne določbe, člen 2, odstavek 2, točka 
(c) novo, tako da so zbrane v istem členu vse okoliščine razlikovanja.
Treba je zagotoviti popolno uveljavitev pravic do materinstva in starševstva s pomočjo 
določitve učinkovite zaščite proti razlikovanju staršev, ki izkoriščajo pravice, dodeljene na 
podlagi državnega prava. Ženske in moški bi morali uživati enako zaščito pri vrnitvi na 
delovno mesto po dopustu, povezanem z otroki v nizki starosti. Ta predlog spremembe 
povzema spremembo Evropskega parlamenta člena 2, točke 7 Direktive 2002/73/ES, ki 
spreminja Direktivo Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in 
žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter 
delovnih pogojev.

Predlog spremembe 21
Naslov II, poglavje 3, člen 18

Države članice uvedejo v svoj notranji 
pravni sistem ukrepe, potrebne za resnično 
zagotovitev, da se škoda, ki jo utrpi neka 
oseba zaradi razlikovanja na podlagi spola, 
popravi ali odškoduje po podrobnih 
pravilih, ki jih določijo države članice, na 
odvračilen način in sorazmerno z nastalo 
škodo. Taka odškodnina ali povrnitev škode 
ne more biti a priori omejena z najvišjo 
zgornjo mejo, razen v primerih, ko 
delodajalec lahko dokaže, da je edina škoda, 
ki jo je utrpel tožnik kot posledico 
razlikovanja v smislu te direktive, zavrnitev 
njegove prošnje za zaposlitev.

Države članice uvedejo v svoj notranji 
pravni sistem ukrepe, potrebne za 
zagotovitev učinkovitih kazni, ki so 
sorazmerne in odvračilne, za primere 
neupoštevanja obveznosti v smislu te 
direktive. Odškodnina ali povrnitev škode, 
ki jo utrpi neka oseba zaradi obravnavanja, 
ki je v nasprotju s to direktivo, je dejanska, 
učinkovita in sorazmerna z utrpelo škodo in 
ne more biti a priori omejena z zgornjo 
mejo, razen v primerih, ko delodajalec lahko 
dokaže, da je edina škoda, ki jo je utrpel 
tožnik kot posledico razlikovanja v smislu te 
direktive, zavrnitev njegove prošnje za 
zaposlitev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za uskladitev člena z uvodno izjavo iz točke 3. UKREPI, 
NAVEDENI V PREDLOGU DIREKTIVE pod točko „novosti, ki jih prinaša direktiva“ –
„razširitev sodne prakse glede kazni in sankcij na vsa področja, navedena v tem predlogu, v 
skladu s spremembami, ki jih uvaja Direktiva 2002/73/ES (glej člena 18 in 26 tega 
predloga)“, kot tudi z uvodno izjavo poglavja IV: IZVAJANJE – „Ta naslov zahteva od držav 
članic, da pripravijo sistem učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, ki se jih bo lahko 
uporabilo v primeru kršitve pravic, dodeljenih na podlagi tega predloga,zato da bo direktiva 
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pridobila „koristen učinek“. Države članice so prav tako pozvane, da Komisiji naznanijo 
ukrepe, ki so jih sprejele na tem področju“.

Predlog spremembe 22
Naslov III, člen 22, odstavek 1

1. V skladu s svojo tradicijo in državnimi 
praksami države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe zato, da bi olajšale dialog med 
socialnimi partnerji z namenom spodbujanja 
enakega obravnavanja, vključno z 
nadzorovanjem praks na delovnem mestu, 
kolektivnimi pogodbami, kodeksi ravnanja 
in z iskanjem ali izmenjavo izkušenj in 
dobrih praks.

1. V skladu s svojo tradicijo in državnimi 
praksami države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe zato, da bi olajšale dialog med 
socialnimi partnerji z namenom spodbujanja 
enakega obravnavanja, vključno z 
nadzorovanjem praks na delovnem mestu, 
pri poklicnem usposabljanju in 
napredovanju, dostopu do zaposlitve in z 
nadzorovanjem kolektivnih pogodb, 
kodeksov ravnanja ter z iskanjem ali 
izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Predlog spremembe 23
Naslov III, člen 22, odstavek 3

3. Države članice spodbujajo, v skladu z 
zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ali 
državnimi praksami, da ti na sistematičen in 
organiziran način spodbujajo enako 
obravnavanje moških in žensk na delovnem 
mestu.

3. Države članice spodbujajo, v skladu z 
zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ali 
državnimi praksami, da ti na sistematičen in 
organiziran način spodbujajo enako 
obravnavanje moških in žensk pri 
poklicnem usposabljanju in napredovanju, 
dostopu do zaposlitve in delovnih pogojih.

Predlog spremembe 17
Naslov IV, člen 24, točka (b)

b) naj bodo ali naj jih bo mogoče razglasiti 
za nične ali naj se spremenijo določbe, ki so 
v nasprotju z načelom o enakem 
obravnavanju in so v pogodbah ali 
kolektivnih pogodbah, plačnih sistemih, 
pogodbah o plačah, v kadrovskih predpisih 
za podjetja, notranjih predpisih podjetij ali v 
predpisih, ki urejajo neodvisne poklice in 
organizacije delavcev in delodajalcev, v 
individualnih delovnih pogodbah ali v 
kakršni koli drugi vrsti dogovora;

b) naj bodo razglašene za nične ali naj se 
spremenijo določbe, ki so v nasprotju z 
načelom o enakem obravnavanju in so v 
individualnih ali kolektivnih pogodbah o 
zaposlitvi za polni ali skrajšani delovni čas  
pogodbah ali kolektivnih pogodbah, plačnih 
sistemih, pogodbah o plačah, delovnih 
nazivih, v kadrovskih predpisih za podjetja, 
notranjih predpisih podjetij ali v predpisih, 
ki urejajo neodvisne poklice in organizacije 
delavcev in delodajalcev, v individualnih 
delovnih pogodbah ali v kakršni koli drugi 
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vrsti dogovora;

Predlog spremembe 25
Naslov IV, člen 27, odstavek 1

Države članice na podlagi svoje zakonodaje, 
kolektivnih pogodb ali državnih praks 
spodbujajo delodajalce ali osebe, ki so 
odgovorne za dostop do poklicnega 
usposabljanja, k sprejetju ukrepov za 
preprečevanje vsake oblike razlikovanja na 
podlagi spola in zlasti nadlegovanja in 
spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.

1. Države članice v okviru svoje zakonodaje, 
kolektivnih pogodb ali državnih praks 
zagotavljajo ukrepe za preprečevanje vsake 
oblike nadlegovanja in zlasti spolnega 
nadlegovanja med poklicnim 
usposabljanjem, na področju dostopa do 
zaposlitve ter tudi napredovanja na 
delovnem mestu.

Predlog spremembe 26
Naslov IV, člen 27, odstavek 2 (novo)

2. Delodajalce in osebe, ki so odgovorne za 
dostop do poklicnega usposabljanja, se tudi 
spodbuja, na podlagi obveznosti, ki jim 
pripadajo, da sprejmejo ukrepe iz odstavka 
1.

Predlog spremembe 27
Naslov IV, člen 28

Izvajanje določb te direktive v nobenem 
primeru ni zadosten razlog, da upravičimo 
znižanje ravni zaščite delavcev na področjih, 
ki jih pokriva direktiva, ne glede na pravico 
držav članic, da sprejmejo, upoštevajoč 
spremenjene okoliščine, zakone ali druge 
predpise, ki se razlikujejo od tistih, ki 
obstajajo v trenutku objave te direktive, zato 
da se upoštevajo določbe te direktive.

1. Izvajanje določb te direktive v nobenem 
primeru ni zadosten razlog, da upravičimo 
znižanje ravni zaščite delavcev na področjih, 
ki jih pokriva direktiva, ne glede na pravico 
držav članic, da sprejmejo, upoštevajoč 
spremenjene okoliščine, zakone ali druge 
predpise, ki se razlikujejo od tistih, ki 
obstajajo v trenutku objave te direktive, zato 
da se upoštevajo določbe te direktive.

2. Države članice lahko sprejmejo ali 
ohranijo določbe, ki so bolj ugodne za 
zaščito načela enakega obravnavanja 
moških in žensk, kot tiste, ki jih predvideva 
ta direktiva.
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Obrazložitev

Državam članicam mora biti omogočeno, da sprejmejo, če želijo, zakonodajo, ki je bolj 
ugodna za enako obravnavanje, zato da bi bila raven zaščite kar najvišja.

Predlog spremembe 29
Naslov IV, člen 30

Države članice pazijo na to, da se z 
uporabljenimi ukrepi te direktive, kot tudi z 
že veljavnimi določbami za to področje, 
seznani vse osebe, na katere bi se lahko 
nanašali, v vsaki primerni obliki, na primer 
na delovnem mestu.

Države članice pazijo na to, da se z 
uporabljenimi ukrepi te direktive, kot tudi z 
že veljavnimi določbami za to področje, 
seznani vse osebe, na katere bi se lahko 
nanašali, v vsaki primerni obliki, na primer 
na delovnem mestu in pri dostopu do 
zaposlitve ter poklicnega usposabljanja in 
napredovanja.

Predlog spremembe 29
Naslov IV, člen 31

1. Države članice najkasneje do …, 
predložijo Komisiji vse podatke, potrebne za 
sestavo poročila Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu o izvajanju te direktive.

1. Države članice najkasneje do …, 
predložijo Komisiji vse podatke, potrebne za 
sestavo poročila Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu o izvajanju te direktive.

2. Ne glede na odstavek 1 države članice 
predložijo Komisiji vsake štiri leta besedilo 
sprejetih ukrepov ob uporabi člena 141, 
odstavka 4 Pogodbe, kot tudi poročila o 
izvajanju teh ukrepov. Na podlagi teh 
podatkov Komisija vsake štiri leta sprejme 
in objavi poročilo, ki oblikuje primerjalno 
vrednotenje teh ukrepov v luči deklaracije 
št. 28, ki je priložena sklepni listini 
Amsterdamske pogodbe.

2. Ne glede na odstavek 1 države članice 
predložijo Komisiji vsaki dve leti besedilo 
sprejetih ukrepov ob uporabi člena 141, 
odstavka 4 Pogodbe, kot tudi poročila o 
izvajanju teh ukrepov. Na podlagi teh 
podatkov Komisija vsaki dve leti sprejme in 
objavi poročilo, ki oblikuje primerjalno 
vrednotenje teh ukrepov v luči deklaracije 
št. 28, ki je priložena sklepni listini 
Amsterdamske pogodbe.

Obrazložitev

Ukrepe, ki jih države članice sprejmejo pri uporabi te direktive, morajo biti našteti v državnih 
akcijskih načrtih za zaposlovanje, ki so na enoletni osnovi predloženi Evropski komisiji. To bo 
omogočilo zbrati v enem samem besedilu vse državne ukrepe, ki se nanašajo na zaposlovanje, 
vključno z enakim obravnavanjem moških in žensk.



PE 353.426v03-00 16/16 AD\561955SL.doc

SL



AD\561955SL.doc 17/16 PE 353.426v03-00

SL

POSTOPEK

Naslov Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju načela 
enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in delu

Referenčni dokumenti KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD)
Pristojni odbor FEMM
Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju
EMPL
15.9.2004

Okrepljeno sodelovanje ne
Pripravljavec(-ka) mnenja

Datum imenovanja
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
16.12.2004

Obravnava v odboru 31.1.2005 16.3.2005 31.3.2005
Datum sprejetja sprememb 31.3.2005
Izid končnega glasovanja za:

proti:
vzdržani:

25
1
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Mihael Brejc, Elisabeth Schroedter,  Marc Tarabella, Anja
Weisgerber  

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju


	561955sl.doc

