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Angelika Niebler
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o provádění zásady rovných příležitostí a 
rovného zacházení s muži a ženami ve věcech zaměstnanosti a zaměstnání. 

Návrh směrnice (KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 2

(2) Rovné zacházení s muži a ženami je 
základní zásadou práva Společenství, kterou 
podle článku 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy musí 
Společenství prosazovat ve všech svých 
činnostech.

(2) Rovnost mezi muži a ženami je základní 
zásadou práva Společenství podle článku 2 a 
čl. 3 odst. 2 Smlouvy a stálé judikatury 
Soudního dvora Společenství. Tato 
ustanovení Smlouvy proklamují rovnost 
mezi muži a ženami jako „úkol“ a „cíl“ 
Společenství a uvalují na Společenství 
pozitivní závazek podporovat ji ve všech 
jeho činnostech“.

Or. en

Odůvodnění

Základní zásada není zásada „rovného zacházení“, ale zásada „rovnosti“ mezi muži a 
ženami (čl. 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES, článek 23 Charty základních práv, bod odůvodnění 
4 směrnice 2004/113). Věta: „Tato ustanovení Smlouvy proklamují rovnost mezi muži a 
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ženami jako „úkol“ a „cíl“ Společenství“, která je začleněna do bodu odůvodnění 4 
preambule směrnice 2002/73, by neměla být zrušena, protože vyjadřuje povahu a zásadní 
význam rovnosti mužů a žen, jak proklamuje Smlouva. Proto je zařazena do bodu 
odůvodnění 5 směrnice 2004/113.

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 2

(2) Rovné zacházení s muži a ženami je 
základní zásadou práva Společenství, kterou 
podle článku 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy musí 
Společenství prosazovat ve všech svých 
činnostech.

(2) Rovné zacházení s muži a ženami je 
základní zásadou práva Společenství, kterou 
podle článku 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy musí 
Společenství prosazovat ve všech svých 
činnostech. Rovné zacházení zahrnuje 
rovnost pro osoby, které procházejí změnou 
pohlaví.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má zajistit uplatňování rozhodnutí Evropského soudního dvora, která 
uvádějí, že by měla být chráněna práva osob, které procházejí změnou pohlaví. Viz také nový 
čl. 2 odst. 2 písm. c) nový. Věc C-13/94 P v S and Cornwall County Council [1996] ECR I-
2143 a věc C-117/01 K.B. v National Health Service Pensions Agency and Secretary of State 
[7. ledna 2004]

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 4

(4) Články 21 a 23 Charty základních práv 
Evropské unie rovněž zakazují jakoukoli 
diskriminaci na základě pohlaví a zakotvují 
právo na rovné zacházení s muži a ženami 
ve všech oblastech, včetně zaměstnání, práce 
a mzdy

(4) Články 21 a 23 Charty základních práv 
Evropské unie rovněž zakazují jakoukoli 
diskriminaci na základě pohlaví a zakotvují 
právo na rovné zacházení s muži a ženami 
ve všech oblastech, včetně zaměstnání, 
práce, mzdy a přiměřené rodičovské 
dovolené jako individuálního práva 
každého rodiče.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh je v souladu se směrnicí o rodičovské dovolené (96/34/ES), která stanoví rodičovskou 
dovolenou jako individuální právo každého rodiče.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 6

(6) Obtěžování spojené s pohlavím osoby a 
sexuální obtěžování je v rozporu se zásadou 
rovného zacházení s muži a ženami a mělo 
by tedy být pro účely této směrnice 
považováno za diskriminaci na základě 
pohlaví. K těmto formám diskriminace 
nedochází jen na pracovišti, ale i v rámci 
přístupu k zaměstnání a odborné přípravě.

(6) Obtěžování spojené s pohlavím osoby a 
sexuální obtěžování je v rozporu se zásadou 
rovného zacházení s muži a ženami a pro 
účely této směrnice představuje diskriminaci 
na základě pohlaví. K těmto formám 
diskriminace nedochází jen na pracovišti, ale 
i v rámci přístupu k zaměstnání a odborné 
přípravě a kariérnímu postupu. Tyto formy 
diskriminace by tedy měly být zakázány. 
Pokud přetrvávají, měly by pro ně u soudu 
platit odrazující a přiměřené sankce.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na články 13, 137 a 141 Smlouvy o ES a stálou judikaturu 
Soudního dvora, podle kterých je vyloučení sexuální diskriminace základním právem.

Pozměňovací návrh, který předložila Emine Bozkurt

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 7

(7) V této souvislosti by měli být 
zaměstnavatelé a osoby zodpovědné za 
odbornou přípravu požádáni, aby v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi učinili opatření zabraňující všem 
formám diskriminace podle pohlaví, a 
zejména preventivní opatření pro potírání 
obtěžování a sexuálního obtěžování na 
pracovišti.

(7) V této souvislosti by měli být 
zaměstnavatelé a osoby zodpovědné za 
odbornou přípravu požádáni, aby v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi učinili opatření zabraňující všem 
formám diskriminace podle pohlaví, včetně 
diskriminace zvláště zranitelné skupin žen, 
které jsou příslušnicemi etnické menšiny, a 
zejména preventivní opatření pro potírání 
obtěžování a sexuálního obtěžování na 
pracovišti a v přístupu k zaměstnání a 
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odborné přípravě.

Or. nl

Odůvodnění

Ženy z etnických menšin jsou často diskriminovány dvakrát, z důvodu svého pohlaví a svého 
původu. Tato skupina by neměla být při řešení otázky rovného zacházení s muži a ženami 
opomenuta.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 7

(7) V této souvislosti by měli být 
zaměstnavatelé a osoby zodpovědné za 
odbornou přípravu požádáni, aby v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi učinili opatření zabraňující všem 
formám diskriminace podle pohlaví a 
zejména preventivní opatření pro potírání 
obtěžování a sexuálního obtěžování na 
pracovišti.

(7) V této souvislosti by měli být 
zaměstnavatelé a osoby zodpovědné za 
odbornou přípravu požádáni, aby v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi učinili opatření zabraňující všem 
formám diskriminace podle pohlaví a 
zejména preventivní opatření pro potírání 
obtěžování a sexuálního obtěžování na 
pracovišti, v přístupu k zaměstnání a 
odborné přípravě a kariérnímu postupu.

Or. fr

Odůvodnění

K obtěžování a sexuálnímu obtěžování nedochází pouze na pracovišti, ale i v přístupu 
k zaměstnání a odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání.

Pozměňovací návrh, který předložily Anne Van Lancker a Christa Prets

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 9 a (nový)

(9a) Členské státy by měly ve spolupráci se 
sociálními partnery řešit problém 
přetrvávajících mzdových rozdílů podle 
pohlaví a rozdělování podle pohlaví na trhu 
práce stanovením pravidel pružné pracovní 
doby, která jak mužům, tak ženám umožní 
lépe sladit rodinu a zaměstnání; to 
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zahrnuje adekvátní předpisy pro stanovení 
rodičovské dovolené, kterou mohou využít 
oba rodiče, a zajištění dostupných zařízení 
péče o děti a péče o osoby závislé.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek rovnosti mužů a žen zahrnuje změny, které se týkají žen i mužů. Je proto důležité, 
aby členské státy ve spolupráci se sociálními partnery zajistily strategie pro dosažení 
skutečné rovnosti pohlaví.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 9 a (nový)

(9a) Členské státy by měly ve spolupráci se 
sociálními partnery řešit problém 
přetrvávajících mzdových rozdílů podle 
pohlaví a rozdělování podle pohlaví na trhu 
práce stanovením pravidel pružné pracovní 
doby, která jak mužům, tak ženám umožní 
lépe sladit rodinu a zaměstnání; to 
zahrnuje adekvátní předpisy pro stanovení 
rodičovské dovolené, kterou mohou využít 
oba rodiče, a dovolenou z rodinných 
důvodů, aniž by tím vznikala nová finanční 
či jiná práva.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby byly do návrhu zahrnuty všechny formy dovolené otevřené pro muže a ženy 
z rodinných důvodů, v zájmu jejich ochrany, aniž by to zakládalo nová finanční či jiná práva 
v členských státech. 

Pozměňovací návrh, který předložily Anne Van Lancker a Christa Prets

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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(13a) Členské státy by měly zajistit, aby byla 
shromažďována, zveřejňována a pravidelně 
aktualizována přesná data týkající se 
využívání pohlaví jako určujícího pojistně-
matematického faktoru.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby v souladu se směrnicí 2004/13 členské státy měly zajišťovat přesné údaje 
týkající se využití pohlaví jako určujícího pojistně-matematického faktoru. 

Pozměňovací návrh, který předložily Anne Van Lancker a Christa Prets

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 13 b (nový)

(13b) Všechny údaje, které členské státy 
sdělují Komisi v souladu s článkem 31, by 
měly zahrnovat přesná data týkající se 
využívání pohlaví jako určujícího pojistně-
matematického faktoru, která by měla být 
shromažďována, zveřejňována a pravidelně 
aktualizována.

Or. en

Odůvodnění

VIZ NOVÝ BOD ODŮVODNĚNÍ 13A VÝŠE.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15α) Zvyšování počtu žen 
s vysokoškolským vzděláním ve funkcích 
odpovídajících oblasti nebo úrovni jejich 
vzdělání je důležité pro provádění zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení s 
muži a ženami ve věcech zaměstnanosti a 
zaměstnání;
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Or. el

Odůvodnění

Procento žen – absolventek se značně zvýšilo na současných zhruba 60 %. Nárůst počtu žen 
zastávajících vedoucí funkce úměrné jejich úrovni studia je neúměrně malý. Rovnost v oblasti 
zaměstnanosti vyžaduje na trhu pracovních sil rovnou příležitost v přístupu k funkcím na 
jakékoli úrovni. Z tohoto důvodu jmenování žen do funkcí, pro které mají příliš vysokou 
kvalifikaci, představuje diskriminaci.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 16

(16) V souladu s čl. 141 odst. 4 Smlouvy, 
zásada rovného zacházení nebrání členským 
státům v udržování nebo přijímání opatření, 
která stanoví specifické výhody, aby méně 
zastoupenému pohlaví usnadnila výkon 
povolání nebo bránila znevýhodněním 
v profesní kariéře nebo tato znevýhodnění 
kompenzovala.

(16) V souladu s čl. 141 odst. 4 Smlouvy, 
v zájmu zajištění plné rovnosti pracovních 
podmínek mezi muži a ženami 
v praxi, zásada rovného zacházení nebrání 
členským státům v udržování nebo přijímání 
opatření, která stanoví specifické výhody, 
aby méně zastoupenému pohlaví usnadnila 
výkon povolání nebo bránila 
znevýhodněním v profesní kariéře nebo tato 
znevýhodnění kompenzovala. Vzhledem 
k současné situaci a s přihlédnutím 
k prohlášení č. 28 Amsterodamské smlouvy 
by se členské státy měly nejprve zaměřit na 
zlepšení situace žen v pracovním životě. 

Or. en

Odůvodnění

První část věty čl. 141 odst. 4 Smlouvy o ES („v zájmu zajištění úplné rovnosti pracovních 
podmínek pro muže a ženy v praxi”), která ukazuje povahu pozitivních opatření jako 
prostředku pro dosažení skutečné rovnosti mužů a žen, schází a měla by být doplněna. Odkaz 
na prohlášení č. 28, které je přílohou Amsterodamské smlouvy a stanoví, že „členské státy by 
se měly nejprve zaměřit na zlepšení situace žen“, by neměl být vypuštěn, protože de facto 
nerovnosti postihují většinou ženy a existuje naléhavá potřeba tyto nerovnosti v prvé řadě 
odstranit pomocí pozitivních opatření.
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Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 18

(18) Pokud jde o zásadu rovného zacházení, 
Soudní dvůr důsledně uznává legitimitu 
ochrany biologického stavu ženy během 
těhotenství a mateřství. Tato směrnice se 
proto nedotýká směrnice rady 92/85/EHS ze 
dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci těhotných pracovnic, pracovnic krátce 
po porodu nebo kojících pracovnic.

(18) Pokud jde o zásadu rovného zacházení, 
Soudní dvůr důsledně uznává legitimitu 
ochrany biologického stavu ženy během 
těhotenství a mateřství, jakož i opatření na 
ochranu mateřství jako prostředku dosažení 
skutečné rovnosti mužů a žen. Tato 
směrnice se proto nedotýká směrnice rady 
92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci těhotných pracovnic, 
pracovnic krátce po porodu nebo kojících 
pracovnic a směrnice 96/34/EHS ze dne 
3. června 1996 o rámcové dohodě o 
rodičovské dovolené.

Or. en

Odůvodnění

Tyto odkazy jsou velmi důležité pro správný výklad ustanovení týkajících se ochrany mateřství 
a sladění rodiny a práce, a navíc i pro budoucnost Evropy, protože opatření na ochranu 
mateřství a sladění rodiny a práce jsou nezbytná pro dosažení strategických sociálních a 
hospodářských cílů Unie (lisabonská strategie) a řešení demografických problémů Unie, které 
ohrožují nejen její budoucnost, ale její samotné přežití.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 19

(19) Z důvodu srozumitelnosti je rovněž 
vhodné výslovně stanovit ochranu práv žen 
na mateřské dovolené na zaměstnání, a 
zejména jejich práva na návrat na stejné 
nebo rovnocenné pracovní místo a práva 
neutrpět žádnou újmu z hlediska svých 
podmínek v důsledku odchodu na takovou 
dovolenou.

(19) Z důvodu srozumitelnosti je rovněž 
vhodné výslovně stanovit ochranu práv žen 
na mateřské dovolené na zaměstnání, a 
zejména jejich práva na návrat na stejné 
nebo rovnocenné pracovní místo a práva 
neutrpět žádnou újmu z hlediska svých 
podmínek v důsledku odchodu na takovou 
dovolenou, jakož i požívat veškerých 
zlepšení pracovních podmínek, na které by 
ženy měly během své nepřítomnosti nárok.
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Or. en

Odůvodnění

Toto specifické právo odráží velmi důležitou stálou judikaturu Soudního dvora, konkrétně věc 
C-136/95, Thibault [1998] ESD, Ι-2011 a tvoří součást „acquis communautaire". 

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 20

(20) Účinné provádění zásady rovného 
zacházení vyžaduje, aby členské státy 
zavedly vhodné postupy.

(20) Účinné provádění zásady rovného 
zacházení vyžaduje, aby členské státy 
zavedly vhodné postupy, například postupy, 
kterými budou Komisi poskytovat 
aktualizované statistické údaje o pokroku v 
provádění zásady rovného zacházení 
v jejich vnitrostátních právních předpisech 
a praxi.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti by termín „vhodné postupy“ měl být upřesněn; tyto postupy by měly 
zahrnovat opatření pro sběr a zveřejňování dat.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 20

(20) Účinné provádění zásady rovného 
zacházení vyžaduje, aby členské státy 
zavedly vhodné postupy.

(20) Účinné provádění zásady rovného 
zacházení vyžaduje, aby členské státy 
zavedly vhodné postupy, například postupy, 
kterými budou Komisi poskytovat 
aktualizované a správné statistické údaje o 
stavu provádění zásady rovného zacházení 
v jejich vnitrostátních právních předpisech 
a praxi.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 24

(24) S ohledem na základní povahu práva na 
účinnou zákonnou ochranu je vhodné 
zajistit, aby pracovníci nadále požívali této 
ochrany i po skončení vztahu, ze kterého 
vzešlo údajné porušení zásady rovného 
zacházení. 

(24) S ohledem na základní povahu práva na 
účinnou zákonnou ochranu je vhodné 
zajistit, aby pracovníci nadále požívali této 
ochrany i po skončení vztahu, ze kterého 
vzešlo údajné porušení zásady rovného 
zacházení. Na stejnou ochranu by měl mít 
nárok zaměstnanec, který vystupuje na 
obhajobu nebo svědčí jménem osoby 
chráněné podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité chránit kolegy oběti diskriminace, kteří jej/ji podpoří jako svědci či jinak a 
kteří se rovněž často stávají obětí šikany. Tato věta byla začleněna do směrnice 2002/73, 
protože bylo zkušenostmi a výzkumem prokázáno, že vážným důvodem toho, že se ženy 
neobracejí na soud nebo na kompetentní správní orgány, je nedostatek důkazů. Kolegové 
oběti diskriminace se skutečně bojí šikany stejně jako oběť sama, a proto se vyhýbají 
vystoupení u soudu nebo jiných úřadů v postavení svědků.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 24

(24) S ohledem na základní povahu práva na 
účinnou zákonnou ochranu je vhodné 
zajistit, aby pracovníci nadále požívali této 
ochrany i po skončení vztahu, ze kterého 
vzešlo údajné porušení zásady rovného 
zacházení.

(24) S ohledem na základní povahu práva na 
účinnou zákonnou ochranu je vhodné 
zajistit, aby pracovníci nadále požívali této 
ochrany i po skončení vztahu, ze kterého 
vzešlo údajné porušení zásady rovného 
zacházení. Na stejnou ochranu by měl mít 
nárok zaměstnanec, který vystupuje na 
obhajobu nebo svědčí jménem osoby 
chráněné podle této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Právo zaměstnance vystupujícího na obhajobu osoby chráněné podle této směrnice nebo 
svědčící v její prospěch je uvedeno ve směrnici 2002/70/ES. V důsledku toho by mělo být 
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znění bodu odůvodnění 17 směrnice 2002/73/ES začleněno do tohoto návrhu, aby bylo jasně 
vyjádřeno, že takový zaměstnanec má nárok na stejnou ochranu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 25

(25) Soudní dvůr jednoznačně stanovil, že 
aby byla účinná, znamená zásada rovného 
zacházení, že odškodnění poskytované za 
jakékoli porušení zásady musí být přiměřené 
v poměru k utrpěné škodě. Proto je nutné 
vyloučit jakékoliv předběžné stanovení 
maximální hranice odškodnění. 

(25) Soudní dvůr jednoznačně stanovil, že 
aby byla účinná, znamená zásada rovného 
zacházení, že v případě, kdy sankce 
stanovená vnitrostátními právními předpisy 
spočívá v odškodnění, musí být odškodnění 
poskytované za jakékoli porušení zásady 
přiměřené v poměru k utrpěné škodě. Proto 
je nutné vyloučit jakékoliv předběžné 
stanovení maximální hranice odškodnění.

Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto bodu odůvodnění může vést k nedorozumění ohledně povahy požadovaných 
sankcí. Může budit falešný dojem, že právo Evropského společenství vyžaduje jako sankci za 
porušení zásady rovnosti mužů a žen pouze odškodnění.

Pozměňovací návrh, který předložily Anne Van Lancker a Christa Prets

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 28 a (nový)

(28a) Pro lepší pochopení odlišného 
zacházení s muži a ženami v otázkách 
týkajících se práce a zaměstnání by se měly 
vypracovat, vyhodnotit a na vhodných 
úrovních zpřístupnit srovnatelné údaje 
a statistiky rozčleněné podle pohlaví. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající údaje nejsou vždy dostačující.
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Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 37
Čl. 1, odst. 3

Rovněž obsahuje ustanovení, která 
zavedením vhodného postupu zajistí, že toto 
provádění bude účinnější 

Rovněž obsahuje ustanovení, která 
zavedením vhodného postupu a uplatněním 
účinných sankcí zajistí, že toto provádění 
bude účinnější 

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na uplatnění účinných sankcí v případě diskriminace činí tento odstavec 
srozumitelnější. 

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 38
Čl. 2, odst. 1, písm. b)

(b) nepřímá diskriminace: v případě, že by 
zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium 
nebo postup znamenaly pro osoby jednoho 
pohlaví specifické znevýhodnění 
v porovnání s osobami jiného pohlaví, 
pokud toto ustanovení, kritérium nebo 
postup nebudou objektivně zdůvodněny 
legitimním cílem a prostředky k dosažení 
tohoto cíle budou vhodné a nutné.

(b) nepřímá diskriminace: v případě, že by 
zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium 
nebo postup znamenaly pro osoby jednoho 
pohlaví specifické znevýhodnění 
v porovnání s osobami jiného pohlaví, 
pokud toto ustanovení, kritérium nebo 
postup nebudou objektivně zdůvodněny 
legitimním cílem a prostředky k dosažení 
tohoto cíle budou vhodné a nutné, nebudou 
ekonomické nebo rozpočtové aspekty samy 
představovat legitimní cíl.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo velmi jasné, že diskriminaci mezi muži a ženami nelze odůvodnit 
ekonomickými nebo rozpočtovými záměry a že takové aspekty nebudou považovány za 
legitimní cíle. To jasně uvádí stálá judikatura ESD, mimo jiné věc C-187/00 Kutz-Bauer v 
Freie und Hansestadt Hamburg [2003] ECR I-2741 a věc C-77/02 Steinicke v Bundesanstallt 
für Arbeit [2003] ECR I-9027, která uvádí, že není možné „odůvodňovat diskriminaci pouze 
tím, že neprovedení takové diskriminace by znamenalo zvýšené náklady".
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 39
Čl. 2, odst. 1, písm. e) (nový)

(e) obtěžování v práci: forma(y) chování 
zahrnující slovní agresi, sociální izolaci, 
šíření kritiky nebo fám či jiné podobné 
druhy chování, které vytvářejí zastrašující, 
nepřátelské nebo ponižující pracovní 
prostředí pro osobu, proti které je takové 
chování namířeno. 

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 40
Čl. 2, odst. 2, písm. ba (nový)

(ba) jakékoli nepříznivé zacházení s ženami 
v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřskou 
dovolenou ve smyslu této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Jakékoli nepříznivé zacházení s těhotnou ženou nebo ženou na mateřské dovolené musí být 
rovněž považováno za diskriminační.

Kromě toho, protože mateřská dovolená nebyla definována, je nutné začlenit odkaz na 
směrnici 92/85/EHS.

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 41
Čl. 2, odst. 2, písm. c) (nový)

(c) nepříznivé zacházení na základě změny 
pohlaví

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení má zajistit uplatňování rozhodnutí Evropského soudního dvora, která 
uvádějí, že by měla být chráněna práva osob, které procházejí změnou pohlaví. Viz také 
pozměněný bod odůvodnění 2. Věc C-13/94 P v S and Cornwall County council [1996] ESD 
I-2143 a věc C-117/01 K.B. v National Health Service Pensions Agency and Secretary of 
State [7. ledna 2004]

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 42
Čl. 3, odst. 1

1. Tato směrnice se použije podle 
vnitrostátních předpisů a/nebo postupů na 
výdělečně činné obyvatelstvo včetně osob 
samostatně výdělečně činných, osob, jejichž 
výdělečná činnost je přerušena z důvodu 
nemoci, mateřství, úrazu nebo nezaviněné 
nezaměstnanosti a na osoby, které práci 
hledají a na osoby v důchodu nebo na 
zaměstnance zdravotně postižené a na jejich 
oprávněné příbuzné.

1. Tato směrnice se použije podle 
vnitrostátních předpisů a/nebo postupů na 
výdělečně činné obyvatelstvo včetně osob 
samostatně výdělečně činných, osob, jejichž 
výdělečná činnost je přerušena z důvodu 
nemoci, mateřství, otcovství, rodičovské 
dovolené, úrazu nebo nezaviněné 
nezaměstnanosti a na osoby, které práci 
hledají a na osoby v důchodu nebo na 
zaměstnance zdravotně postižené a na jejich 
oprávněné příbuzné.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí zajistit ochranu mužů i žen v jejich úloze rodičů.

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 43
Článek 3 a (nový)

(3a) Členské státy mohou udržovat nebo 
přijímat opatření ve smyslu čl. 141 odst. 4 
Smlouvy pro zajištění plné rovnosti mezi 
muži a ženami v pracovním životě v praxi.

Or. en
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Odůvodnění

V současné době je toto uvedeno jako článek 14 v hlavě II, Specifická ustanovení, kapitola 3, 
Zásada rovného zacházení s muži a ženami ve věci přístupu k zaměstnání, odborné přípravě a 
kariérnímu postupu a pracovním podmínkám. Mělo by to být obecné ustanovení v rámci hlavy 
I, po současném článku 3 by tedy měl následovat nový článek 4. 
Je důležité povzbuzovat členské státy v zavádění pozitivních akčních opatření, a proto by to 
mělo být zdůrazněno jako obecné ustanovení, jako ve směrnici 2004/113 o rovnosti mužů a 
žen a ve směrnici o rasách. Tím se zvýší důslednost a srozumitelnost nové směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 44
Článek 4

Při stejné práci nebo při práci, která je 
uznána jako rovnocenná, se odstraní 
jakákoliv diskriminace podle pohlaví ve 
všech složkách a podmínkách odměňování, 
jež se týkají jediného zdroje.

Při stejné práci nebo při práci, která je 
uznána jako rovnocenná, se odstraní 
jakákoliv diskriminace podle pohlaví ve 
všech složkách a podmínkách odměňování, 
jež se týkají jediného zdroje. Zaměstnavatel 
je povinen odůvodnit rozdíl ve mzdě 
objektivními důvody v souladu se zásadami 
proporcionality.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby v případech, kdy muž a žena zastávají stejnou práci nebo práci, které je 
přikládána stejná hodnota, byl zaměstnavatel schopen odůvodnit každý rozdíl ve mzdě na 
základě objektivních důvodů netýkajících se pohlaví. Tím se vyjadřují zásady stálé judikatury 
ESD, zejména ve věci Brunnhofer.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 45
Článek 5 a (nový)

Tato kapitola se uplatňuje podle 
vnitrostátních předpisů a/nebo postupů na 
výdělečně činné obyvatelstvo včetně osob 
samostatně výdělečně činných, manželů 
(manželek) pracujících v rodinných 
firmách, osob, jejichž činnost je přerušena 
z důvodu nemoci, mateřství, otcovství, 
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rodičovské dovolené, úrazu nebo 
nezaviněné nezaměstnanosti, a na osoby, 
které práci hledají, i na pracovníky 
zdravotně postižené a na jejich oprávněné 
příbuzné.

Or. fr

Odůvodnění

Tato směrnice musí zajistit rovnost v práci a v domácnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 46
Čl. 8, odst. 1, písm. g)

(g) pozastavující zachování nebo nabytí práv 
v době mateřské dovolené nebo dovolené 
z rodinných důvodů, která jsou poskytována 
podle zákona nebo podle dohody a která 
platí zaměstnavatel;

(g) pozastavující zachování nebo nabytí práv 
v době mateřské, rodičovské a/nebo adopční
dovolené nebo dovolené z rodinných 
důvodů, která jsou poskytována podle 
zákona nebo podle dohody a která platí 
zaměstnavatel;

Or. fr

Odůvodnění

Pokud má zaměstnanec podle vnitrostátního právního předpisu nárok nebo v souladu 
s článkem 16 návrhu nárok na rodičovskou nebo adopční dovolenou, nesmí dovolená vést 
k tomu, že bude pozastaveno zachování nebo nabytí práv podle systému sociálního 
zabezpečení v zaměstnání.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 47
Čl. 13, odst. 1, point a

(a) podmínky pro přístup k zaměstnání, 
samostatné výdělečné činnosti nebo 
povolání, včetně výběrových kritérií a 
náborových podmínek, bez ohledu na obor 
činnosti a na všech úrovních profesní 
hierarchie, včetně kariérního postupu;

(a) podmínky pro přístup k zaměstnání, 
samostatné výdělečné činnosti nebo 
povolání, včetně výběrových kritérií, 
hodnocení kvalifikace, náborových 
podmínek a jmenování do funkce na 
jakékoli úrovni, bez ohledu na obor činnosti 
a na všech úrovních profesní hierarchie, 
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včetně kariérního postupu;

Or. el

Odůvodnění

Rovné zacházení v oblasti zaměstnanosti mimo jiné vyžaduje, aby byly ženy vybírány a 
jmenovány na volná místa, pro která mají příslušnou a nikoli zbytečně vysokou kvalifikaci. 
Možnost žen co nejvíce v profesním životě rozvíjet znalosti a dovednosti je důležitým aspektem 
zásady rovných příležitostí v oblasti zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 48
Čl. 13, odst. 3

3. Členské státy periodicky hodnotí 
profesní činnosti uvedené v odstavci 2, aby 
s přihlédnutím k sociálnímu rozvoji 
rozhodly, zda existuje odůvodnění pro 
udržení dotčených výjimek. O výsledku 
tohoto hodnocení informují Komisi.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je obsaženo v článku 13 jako odstavec 3. Je to však závěrečné ustanovení 
směrnice 76/207 a náleží k závěrečným ustanovením přepracované směrnice jako třetí 
odstavec článku 31.

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 49
Článek 14

Členské státy mohou udržovat nebo 
přijímat opatření ve smyslu čl. 141 odst. 4 
Smlouvy pro zajištění plné rovnosti mezi 
muži a ženami v pracovním životě v praxi.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité povzbuzovat členské státy v zavádění pozitivních akčních opatření, a proto by to 
mělo být zdůrazněno jako obecné ustanovení, jako ve směrnici 2004/113 o rovnosti mužů a 
žen a ve směrnici o rasách. Tím se zvýší důslednost a srozumitelnost nové směrnice.

V současné době je toto uvedeno jako článek 14 v hlavě II, Specifická ustanovení, kapitola 3,
Zásada rovného zacházení s muži a ženami ve věci přístupu k zaměstnání, odborné přípravě a 
kariérnímu postupu a pracovním podmínkám. Mělo by to být obecné ustanovení v rámci hlavy 
I, po současném článku 3 by tedy měl následovat nový článek 4. Proto by měl být text 
vypuštěn z článku 14 a vložen jako nový článek po článku 3 v hlavě I , viz příslušný 
pozměňovací návrh. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 50
Článek 14

Členské státy mohou získávat nebo přijímat 
opatření ve smyslu čl. 14 odst. 14 Smlouvy 
pro zajištění plné rovnosti mezi muži a 
ženami v pracovním životě v praxi.

Členské státy získávají a přijímají opatření 
ve smyslu čl. 14 odst. 14 Smlouvy pro 
zajištění plné rovnosti mezi muži a ženami 
v pracovním životě v praxi, například 
formou zajištění dostupné péče o děti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 51
Článek 14

Členské státy mohou udržovat nebo přijímat 
opatření ve smyslu čl. 141 odst. 4 Smlouvy 
pro zajištění plné rovnosti mezi muži a 
ženami v pracovním životě v praxi.

Členské státy mohou udržovat nebo přijímat 
opatření ve smyslu čl. 141 odst. 4 Smlouvy 
pro zajištění plné rovnosti mezi muži a 
ženami v pracovním životě v praxi. V této 
souvislosti členské státy zajistí ženám 
odpovědným za péči o děti nebo závislé 
osoby vhodné prostředky podpory a 
kombinaci takových zdrojů nebo příležitost 
vrátit se do zaměstnání na plný pracovní 
úvazek po období zaměstnání na zkrácený 
pracovní úvazek, během níž jim bude 
zajištěno i pojistné krytí, zdravotní péče a 
příležitost k profesnímu rozvoji.
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Or. el

Odůvodnění

Ženy s malými dětmi, ženy samoživitelky a ženy odpovědné za péči o závislé osoby jsou 
typickými příklady lidí, kteří díky větším rodinným závazkům nemají stejné pracovní 
příležitosti jako ostatní pracovníci. Ustanovení čl. 141 odst. 4 Smlouvy musí být v zásadě 
zaměřeno na pracující ženy v této situaci, které mají potíže se skloubením rodinných a 
pracovních závazků. V případě, že potřeby rodiny vyžadují, aby žena po určitou dobu 
pracovala na zkrácený pracovní úvazek, měla by mít zaručeny rovné příležitosti v oblasti 
pojištění a zdravotního pojištění , jakož i profesního rozvoje v tomto období.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 52
Čl. 15, odst. 1

Nepříznivé zacházení s ženami v souvislosti 
s těhotenstvím nebo mateřskou dovolenou 
se považuje za diskriminaci ve smyslu této 
směrnice.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Jakékoli nepříznivé zacházení s těhotnou ženou nebo ženou na mateřské dovolené musí být 
rovněž považováno za diskriminační.

Kromě toho, protože mateřská dovolená nebyla definována, je nutné začlenit odkaz na 
směrnici 92/85/EHS.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 53
Čl. 15, odst. 2

2. Žena na mateřské dovolené má po 
skončení doby trvání mateřské dovolené 
právo vrátit se na své nebo rovnocenné 
pracovní místo za podmínek, které pro ni 
nebudou méně příznivé, a požívat jakéhokoli 
zlepšení pracovních podmínek, na které by 
měla v době své nepřítomnosti nárok.

2. Žena na mateřské dovolené má po 
skončení doby trvání mateřské dovolené 
nebo po nepřítomnosti přímo související 
s adopcí nebo po ní následující nebo po 
rodičovské dovolené právo vrátit se na své 
nebo rovnocenné pracovní místo za 
podmínek, které pro ni nebudou méně 
příznivé, a požívat jakéhokoli zlepšení 
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pracovních podmínek, na které by měla 
v době své nepřítomnosti nárok.

Or. fr

Odůvodnění

Muži a ženy musí požívat stejné ochrany ohledně návratu do zaměstnání po dovolené 
z rodinných důvodů.

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 54
Čl. 15, odst. 2

2. Žena na mateřské dovolené má po 
skončení doby trvání mateřské dovolené 
právo vrátit se na své nebo rovnocenné 
pracovní místo za podmínek, které pro ni 
nebudou méně příznivé, a požívat jakéhokoli 
zlepšení pracovních podmínek, na které by 
měla v době své nepřítomnosti nárok.

2. Žena na mateřské dovolené má po 
skončení doby trvání mateřské dovolené 
právo vrátit se na své nebo rovnocenné 
pracovní místo za podmínek, které pro ni 
nebudou méně příznivé, a požívat jakéhokoli 
zlepšení pracovních podmínek, na které by 
měla v době své nepřítomnosti nárok. Žena 
na mateřské dovolené má nárok požívat 
všech podmínek plynoucích ze zaměstnání, 
kromě podmínek souvisejících s běžnou 
základní minimální mzdou nebo platem.

Or. en

Odůvodnění

K ženám na mateřské dovolené by mělo být ve všech ohledech přistupováno tak, jako by 
nebyly v zaměstnání nepřítomny a neměly by být za absenci nijak trestány, vyjma záležitostí 
souvisejících s plnou mzdou, jako stanovila judikatura ESD například ve věci Alabaster v 
Woolwich plc, C-147/02 [2004] IRLR 486 ESD , Boyle and others v Equal Opportunities 
Commission, C-411/96 [1998] IRLR 717 ESD, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des 
Travailleurs Salaries v Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 ESD, Gillespie v Northern 
Health and Social Services Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 ESD, Lewen v Denda, C-
333/97 [2000] IRLR 67 ESD a Merino Gómez v Continental Industrias del Caucho SA, C-
342/01 [2004] IRLR 407 ESD. 

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 55
Čl. 17, odst. 1
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1. Členské státy zajistí, aby po případném 
předložení věci jiným příslušným úřadům
byly pro vymáhání povinností podle této 
směrnice k dispozici soudní a/nebo správní 
postupy, včetně smírčích řízení, pokud jsou 
považována za vhodná, všem osobám, které 
podle svého názoru utrpěly újmu v důsledku 
toho, že na ně nebyla uplatněna zásada 
rovného zacházení, i po skončení vztahu, ve 
kterém k diskriminaci údajně došlo.

1. Členské státy zajistí, aby byly pro 
vymáhání povinností podle této směrnice 
k dispozici soudní a/nebo správní postupy, 
včetně smírčích řízení, pokud jsou 
považována za vhodná, všem osobám, které 
podle svého názoru utrpěly újmu v důsledku 
toho, že na ně nebyla uplatněna zásada 
rovného zacházení, i po skončení vztahu, ve 
kterém k diskriminaci údajně došlo.

Or. fr

Odůvodnění

V tomto znění návrh podmiňuje soudní nebo správní řízení tím, že bude věc nejprve 
předložena jiným orgánům. Pro takové omezení neexistuje žádné odůvodnění.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 56
Článek 18

Členské státy učiní v rámci svých
vnitrostátních právních řádů potřebná 
opatření pro zajištění skutečného a 
účinného vyrovnání nebo nahrazení ztráty 
nebo škody utrpěné osobou poškozenou 
v důsledku diskriminace na základě 
pohlaví, dle rozhodnutí členských států,  a 
to způsobem, který bude odrazovat a bude 
přiměřený k utrpěným škodám. Takové 
vyrovnání nebo nahrazení nesmí být 
předem omezeno stanovením maximální 
hranice, vyjma případů, kdy zaměstnavatel 
může dokázat, že škoda vzniklá žadateli v 
důsledku diskriminace ve smyslu této 
směrnice spočívá pouze v tom, že odmítl 
zohlednit jeho žádost.

Členské státy učiní v rámci svých 
vnitrostátních právních řádů potřebná 
opatření pro zajištění skutečných, úměrných 
a odrazujících sankcí v případě neplnění 
povinností, které stanoví tato směrnice. 
Vyrovnání nebo nahrazení škody utrpěné 
osobou poškozenou v důsledku 
diskriminace na základě pohlaví musí být 
účinné a přiměřené a nesmí být předem 
omezeno stanovením maximální hranice, 
vyjma případů, kdy zaměstnavatel může 
dokázat, že škoda vzniklá žadateli v 
důsledku diskriminace ve smyslu této 
směrnice spočívá pouze v tom, že odmítl 
zohlednit jeho žádost.

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slaďuje text s cíli hlavy IV (provádění), která vyzývá členské státy, 
aby zavedly systém účinných, úměrných a odrazujících, které by bylo možné použít v případě 
porušení práv zaručených touto směrnicí, a hlavy III, která se zabývá rozšiřováním stálé 
judikatury pro tresty a sankce na všechny oblasti, které tento návrh postihuje.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 57
Článek 18

Členské státy učiní v rámci svých 
vnitrostátních právních řádů potřebná 
opatření pro zajištění skutečného a účinného 
vyrovnání nebo nahrazení ztráty nebo škody 
utrpěné osobou poškozenou v důsledku 
diskriminace na základě pohlaví, dle 
rozhodnutí členských států, a to způsobem, 
který bude odrazovat a bude přiměřený k 
utrpěným škodám. Takové vyrovnání nebo 
nahrazení nesmí být předem omezeno 
stanovením maximální hranice, vyjma 
případů, kdy zaměstnavatel může dokázat, 
že škoda vzniklá žadateli v důsledku 
diskriminace ve smyslu této směrnice 
spočívá pouze v tom, že odmítl zohlednit 
jeho žádost.

Členské státy učiní v rámci svých 
vnitrostátních právních řádů potřebná 
opatření pro zajištění skutečných a účinných 
opravných prostředků (vyrovnání nebo 
nahrazení) ohledně ztráty nebo škody 
utrpěné osobou poškozenou v důsledku 
diskriminace na základě pohlaví, dle 
rozhodnutí členských států, a to způsobem, 
který bude odrazovat a bude přiměřený k 
utrpěným škodám. Takové vyrovnání nebo 
nahrazení nesmí být předem omezeno 
stanovením maximální hranice, vyjma 
případů, kdy zaměstnavatel může dokázat, 
že škoda vzniklá žadateli v důsledku 
diskriminace ve smyslu této směrnice 
spočívá pouze v tom, že odmítl zohlednit 
jeho žádost.

Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto bodu odůvodnění může vést k nedorozumění ohledně povahy požadovaných 
sankcí. Může budit falešný dojem, že právo Evropského společenství vyžaduje jako sankci za 
porušení zásady rovnosti mužů a žen pouze odškodnění.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 58
Čl. 21 odst. 2 písm. d) (nový)

(d) výměna dat a know-how 
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s odpovídajícími evropskými orgány, 
například Evropským institutem pro 
rovnost mužů a žen.

Or. el

Odůvodnění

Kromě zkoumání vnitřní situace by příslušné vnitrostátní orgány měly kontaktovat evropské 
orgány, aby je seznámily s metodami a výzkumnými zjištěními a zlepšily svou práci tím, že se 
samy seznámí s metodami a postupy, které používají evropské orgány.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 59
Čl. 22, odst. 1

1. Členské státy přijmou v souladu s 
národními zvyklostmi a postupy vhodná 
opatření pro posílení sociálního dialogu 
mezi sociálními partnery s cílem podporovat 
rovné zacházení, a to mimo jiné kontrolou 
podnikové praxe, kolektivních smluv, 
kodexů chování, výzkumem nebo výměnou 
zkušeností a správných postupů.

1. Členské státy přijmou v souladu s 
národními zvyklostmi a postupy vhodná 
opatření pro posílení sociálního dialogu 
mezi sociálními partnery s cílem podporovat 
rovné zacházení, a to mimo jiné kontrolou 
podnikové praxe a odborné přípravy a 
přístupu k zaměstnání a kariérnímu 
postupu, jakož i kontrolou kolektivních 
smluv, kodexů chování, výzkumem nebo 
výměnou zkušeností a správných postupů.

Or. fr

Odůvodnění

K nerovnému zacházení může docházet nejen na pracovišti, ale i v přístupu k zaměstnání a 
odborné přípravě a kariérnímu postupu; sledování podnikové praxe musí tedy postihovat 
všechny tyto oblasti.

Pozměňovací návrh, který předložily Anne Van Lancker a Christa Prets

Pozměňovací návrh 60
Čl. 22, odst. 1

1. Členské státy přijmou v souladu s 
národními zvyklostmi a postupy vhodná 
opatření pro posílení sociálního dialogu 
mezi sociálními partnery s cílem podporovat 

1. Členské státy přijmou v souladu s 
národními zvyklostmi a postupy vhodná 
opatření pro posílení sociálního dialogu 
mezi sociálními partnery s cílem podporovat 
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rovné zacházení, a to mimo jiné kontrolou 
podnikové praxe, kolektivních smluv, 
kodexů chování, výzkumem nebo výměnou 
zkušeností a správných postupů

rovné zacházení, a to mimo jiné kontrolou 
podnikové praxe, kolektivních smluv, 
kodexů chování, výzkumem založeným na 
vypracování a vyhodnocování údajů podle 
pohlaví nebo výměnou zkušeností a 
správných postupů.

Or. en

Odůvodnění

Stávající údaje nejsou vždy dostačující.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 61
Čl. 22, odst. 2

2. Pokud je to v souladu s vnitrostátními 
tradicemi a postupy, povzbuzují členské 
státy sociální partnery, aniž je dotčena jejich 
autonomie, aby podporovali rovnost mezi 
muži a ženami a aby na vhodné úrovni 
uzavírali dohody stanovící pravidla proti 
diskriminaci v oblastech uvedených 
v článku 1, které spadají do působnosti 
kolektivního vyjednávání. Tyto dohody 
budou dodržovat ustanovení této směrnice a 
příslušná vnitrostátní prováděcí opatření.

2. Pokud je to v souladu s vnitrostátními 
tradicemi a postupy, členské státy zajistí, 
aby sociální partneři, aniž je dotčena jejich 
autonomie, podporovali rovnost mezi muži a 
ženami a aby na vhodné úrovni uzavírali 
dohody stanovící pravidla proti diskriminaci 
v oblastech uvedených v článku 1, které 
spadají do působnosti kolektivního 
vyjednávání. Tyto dohody budou dodržovat 
ustanovení této směrnice a příslušná 
vnitrostátní prováděcí opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 62
Čl. 22, odst. 2

2. Pokud je to v souladu s vnitrostátními 
tradicemi a postupy, povzbuzují členské 
státy sociální partnery, aniž je dotčena jejich 
autonomie, aby podporovali rovnost mezi 
muži a ženami a aby na vhodné úrovni 
uzavírali dohody stanovící pravidla proti 
diskriminaci v oblastech uvedených 

2. Pokud je to v souladu s vnitrostátními 
tradicemi a postupy, povzbuzují členské 
státy sociální partnery, aniž je dotčena jejich 
autonomie, aby podporovali flexibilní 
pracovní režimy s cílem usnadnit sladění 
pracovního a soukromého života a aby na 
vhodné úrovni uzavírali dohody stanovící 
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v článku 1, které spadají do působnosti 
kolektivního vyjednávání. Tyto dohody 
budou dodržovat ustanovení této směrnice a 
příslušná vnitrostátní prováděcí opatření.

pravidla proti diskriminaci v oblastech 
uvedených v článku 1, které spadají do 
působnosti kolektivního vyjednávání. Tyto 
dohody budou dodržovat ustanovení této 
směrnice a příslušná vnitrostátní prováděcí 
opatření.

Or. el

Odůvodnění

Pracovní závazky žen často působí jako překážka jejich přístupu na trh pracovních míst nebo 
zaměstnání na plný úvazek. Členské státy by měly rovněž podporovat dialog na úrovni 
sociálních partnerů ve věci příležitostí žen ke kombinování soukromých a profesních závazků 
takovým způsobem, který by jim přístup na trh pracovních míst usnadnil.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 63
Čl. 22, odst. 3

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi vedou zaměstnavatele k 
tomu, aby plánovitě a systematicky 
prosazovali rovné zacházení s muži a ženami 
na pracovišti.

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi vedou zaměstnavatele k 
tomu, aby plánovitě a systematicky 
prosazovali rovné zacházení s muži a ženami 
na pracovišti, v přístupu k zaměstnání a 
odborné přípravě a kariérnímu postupu.

Or. fr

Odůvodnění

K takovému nerovnému zacházení může docházet nejen na pracovišti, ale i v přístupu 
k zaměstnání a odborné přípravě a kariérnímu postupu; sledování podnikové praxe musí tedy 
postihovat všechny tyto oblasti. První část pozměňovacího návrhu se nedotýká anglického 
znění.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 64
Čl. 22, odst. 3

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
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nebo zvyklostmi vedou zaměstnavatele k 
tomu, aby plánovitě a systematicky 
prosazovali rovné zacházení s muži a ženami 
na pracovišti.

nebo zvyklostmi zajistí, aby zaměstnavatelé 
plánovitě a systematicky prosazovali rovné 
zacházení s muži a ženami na pracovišti. 
Neprosazování rovnosti ze strany 
zaměstnavatelů by mělo být zveřejněno a 
tato nečinnost by měla být sankcionována.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 65
Čl. 22, odst. 3

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi vedou zaměstnavatele k 
tomu, aby plánovitě a systematicky 
prosazovali rovné zacházení s muži a ženami 
na pracovišti.

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi vyžadují, aby 
zaměstnavatelé plánovitě a systematicky 
prosazovali rovné zacházení s muži a ženami 
na pracovišti.

Or. en

Odůvodnění

Poslední zprávy Komise uvádějí, že i přes právní předpisy podporující rovné zacházení je 
diskriminace na pracovištích stále rozšířená. Členské státy chtějí zajistit, aby zaměstnavatelé 
přijímali aktivnější opatření k odstranění nerovností, a zejména ke zmenšení rozdílů ve 
mzdách mužů a žen.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 66
Čl. 22, odst. 3

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi vedou zaměstnavatele k 
tomu, aby plánovitě a systematicky 
prosazovali rovné zacházení s muži a ženami 
na pracovišti

3. Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
nebo zvyklostmi vedou zaměstnavatele k 
tomu, aby plánovitě a systematicky 
prosazovali rovné zacházení s muži a ženami 
na pracovišti.
Členské státy rovněž provádějí osvětové 
kampaně určené zaměstnavatelům a 
v obecnější rovině veřejnosti, ohledně 
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záležitostí týkajících se rovných příležitostí 
v oblasti zaměstnanosti a zaměstnání. 

Or. el

Odůvodnění

Informování a zvyšování uvědomělosti veřejnosti ohledně potřeby rovnosti mezi muži a 
ženami v oblasti zaměstnání je nezbytné. Rovnosti v zaměstnání nelze v praxi dosáhnout pouze 
přijetím právních předpisů a tím, že budou členské státy žádány o jejich provádění, aniž by 
současně došlo ke změně mentality.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 67
Čl. 22, odst. 4

4. Proto by zaměstnavatelé měli být vedeni 
k tomu, aby ve vhodných pravidelných 
intervalech poskytovali svým zaměstnancům 
a/nebo jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku.

4. Proto jsou zaměstnavatelé vedeni k tomu, 
aby ve vhodných pravidelných intervalech 
poskytovali svým zaměstnancům a/nebo 
jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku.

Takové informace mohou zahrnovat 
statistické údaje o poměru počtu mužů a 
žen na různých úrovních organizace a 
možných opatřeních pro zlepšení situace ve 
spolupráci se zástupci zaměstnanců.

Takové informace zahrnují zprávu o 
zařazení mužů a žen do různých funkcí a 
přehled klasifikace funkcí žen a mužů, 
jejich mezd a rozdílů ve mzdách a možná 
opatření pro zlepšení situace ve spolupráci 
se zástupci zaměstnanců.

Or. fi

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 68
Čl. 22, odst. 4

4. Proto by zaměstnavatelé měli být vedeni 
k tomu, aby ve vhodných pravidelných 
intervalech poskytovali svým zaměstnancům 
a/nebo jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku. Takové informace mohou 
zahrnovat statistické údaje o poměru počtu 

4. Proto jsou zaměstnavatelé povinni ve 
vhodných pravidelných intervalech 
poskytovat svým zaměstnancům a/nebo 
jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku.
Takové informace by měly zahrnovat 
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mužů a žen na různých úrovních organizace 
a možných opatřeních pro zlepšení situace 
ve spolupráci se zástupci zaměstnanců.

statistické údaje o poměru počtu mužů a žen 
na různých úrovních organizace a možných 
opatřeních pro zlepšení situace ve spolupráci 
se zástupci zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Poslední zprávy Komise uvádějí, že i přes právní předpisy podporující rovné zacházení je 
diskriminace na pracovištích stále rozšířená. Členské státy chtějí zajistit, aby zaměstnavatelé 
přijímali aktivnější opatření k odstranění nerovností, a zejména ke zmenšení rozdílů ve 
mzdách mužů a žen.

Pozměňovací návrh, který předložily Anne Van Lancker a Christa Prets

Pozměňovací návrh 69
Čl. 22, odst. 4

4. Proto by zaměstnavatelé měli být vedeni 
k tomu, aby ve vhodných pravidelných 
intervalech poskytovali svým zaměstnancům 
a/nebo jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku.

Takové informace mohou zahrnovat 
statistické údaje o poměru počtu mužů a žen 
na různých úrovních organizace a možných 
opatřeních pro zlepšení situace ve spolupráci 
se zástupci zaměstnanců.

4. Proto by zaměstnavatelé měli být vedeni 
k tomu, aby ve vhodných pravidelných 
intervalech poskytovali svým zaměstnancům 
a/nebo jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku.
Takové informace by měly zahrnovat 
statistické údaje o poměru počtu mužů a žen 
na různých úrovních organizace a možných 
opatřeních pro zlepšení situace ve spolupráci 
se zástupci zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby informace obsahovaly rovněž statistické údaje o zastoupení mužů a 
žen.

Pozměňovací návrh, který předložila Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 70
Čl. 22, odst. 4

4. Proto by zaměstnavatelé měli být vedeni 4. Proto by zaměstnavatelé měli být vedeni 
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k tomu, aby ve vhodných pravidelných 
intervalech poskytovali svým zaměstnancům 
a/nebo jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku.
Takové informace mohou zahrnovat 
statistické údaje o poměru počtu mužů a žen 
na různých úrovních organizace a možných 
opatřeních pro zlepšení situace ve spolupráci 
se zástupci zaměstnanců.

k tomu, aby ve vhodných pravidelných 
intervalech poskytovali svým zaměstnancům 
a/nebo jejich zástupcům vhodné informace o 
rovném zacházení s muži a ženami 
v podniku. Takové informace mohou 
zahrnovat statistické údaje o poměru počtu 
mužů a žen na různých úrovních organizace, 
jejich mzdách ve vzájemném srovnání a 
možných opatřeních pro zlepšení situace ve 
spolupráci se zástupci zaměstnanců. 

Or. en

Odůvodnění

Klíčovou otázkou pro EU a členské státy je přetrvávající rozdíl ve mzdách mužů a žen. 
Poslední zprávy Komise uvádějí, že i přes právní předpisy podporující rovné zacházení je 
diskriminace na pracovištích stále rozšířená. Prvním krokem ve snahách o sblížení těchto 
mzdových rozdílů je zjistit, kde se mzdová nerovnost vyskytuje. Jedním ze základních 
problémů při řešení mzdových rozdílů je to, že značná část zaměstnavatelů neprovedla 
mzdové přezkumy a nemá tedy informace o relativních mzdách mužů a žen v jejich 
organizacích. Bez těchto informací nemohou začít systematicky řešit mzdovou nerovnost 
uvnitř své organizace. Pozměňovací návrh se snaží tento problém řešit a nabízí první krok 
k systematickému vyřešení mzdové nerovnosti s pracovními silami a jejich zástupci – což je 
efektivnější cesta nežli řešení mzdových stížností jednotlivých osob.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 71
Článek 26

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých podle této směrnice a přijímají 
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby bylo 
používání sankcí zajištěno. Sankce, které 
mohou zahrnovat odškodnění placené oběti, 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy tato ustanovení oznámí 
Komisi nejpozději do data specifikovaného 
v článku 33 a neprodleně uvědomí Komisi o 
jakýchkoli následných změnách těchto 
pravidel. 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení zásady rovných příležitostí a 
rovného zacházení a přijímají veškerá 
opatření nezbytná k tomu, aby bylo 
používání sankcí zajištěno. Sankce, které 
mohou zahrnovat odškodnění placené oběti, 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy tato ustanovení oznámí 
Komisi nejpozději do data specifikovaného 
v článku 33 a neprodleně uvědomí Komisi o 
jakýchkoli následných změnách těchto 
pravidel.

Or. en



PE 357.804v01-00 30/36 AM\565760CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Výraz „sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice“ 
může být matoucí. ESD rozhodl, že by měly být stanoveny účinné sankce za porušení „zákazu 
diskriminace”, v obecnější rovině, nebo zásady rovného zacházení. To znamená, že účinnými 
sankcemi musí být trestáno porušení jakéhokoli vnitrostátního právního předpisu zakazujícího 
diskriminaci podle pohlaví, nejen ustanovení provádějících tuto směrnici, jakož i přímé 
porušení právních předpisů ES (včetně vnitrostátních soudů).

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 72
Článek 27

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
a zvyklostmi vedou zaměstnavatele a osoby 
odpovědné za přístup k odborné přípravě 
k tomu, aby přijímali opatření bránící všem 
formám diskriminace na základě pohlaví, 
zejména obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti.

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
a zvyklostmi vyžadují, aby zaměstnavatelé 
přijímali účinná opatření bránící všem 
formám diskriminace na základě pohlaví, 
zejména obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti, diskriminaci 
v přístupu k zaměstnání a odborné přípravě 
a pracovním podmínkám.

Or. fr

Odůvodnění

K takovému nerovnému zacházení může docházet nejen na pracovišti, ale i v přístupu 
k zaměstnání a odborné přípravě a kariérnímu postupu; sledování podnikové praxe musí tedy 
postihovat všechny tyto oblasti. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 73
Článek 27

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
a zvyklostmi vedou zaměstnavatele a osoby 
odpovědné za přístup k odborné přípravě 
k tomu, aby přijímali opatření bránící všem 
formám diskriminace na základě pohlaví, 
zejména obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti.

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními smlouvami 
a zvyklostmi zajistí, aby zaměstnavatelé a 
osoby odpovědné za přístup k odborné 
přípravě přijímali opatření bránící všem 
formám diskriminace na základě pohlaví, 
zejména obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 74
Čl. 27, pododst. 2 a (nový)

Zaměstnavatelé a osoby odpovědné za 
přístup k odborné přípravě jsou rovněž 
vedeni k tomu, aby v rámci svých 
povinností přijímali opatření uvedená 
v prvním odstavci výše.

Or. fr

Odůvodnění

K takovému nerovnému zacházení může docházet nejen na pracovišti, ale i v přístupu 
k zaměstnání a odborné přípravě a kariérnímu postupu; sledování podnikové praxe musí tedy 
postihovat všechny tyto oblasti. 

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 75
Článek 28 a (nový)

Členské státy mohou zavádět nebo udržovat 
ustanovení příznivější pro ochranu zásady 
rovného zacházení nežli ustanovení 
stanovená v této směrnici.

Or. fr

Odůvodnění

Znění článku 8e, bodu 1 směrnice 2002/73/EC by mělo být do tohoto návrhu začleněno, 
protože členským státům umožňuje zajistit vyšší úroveň ochrany v oblasti rovného zacházení.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 76
Článek 30

Členské státy zajistí, aby byly dotčené osoby Členské státy zajistí, aby byly dotčené osoby 
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všemi vhodnými prostředky upozorněny na 
opatření přijatá podle této směrnice i na 
ustanovení, která jsou již v platnosti, 
například opatření na pracovišti.

všemi vhodnými prostředky upozorněny na 
opatření přijatá podle této směrnice i na 
ustanovení, která jsou již v platnosti,, 
například opatření na pracovišti a opatření 
pro přístup k zaměstnání a odborné 
přípravě a kariérnímu postupu.

Or. fr

Odůvodnění

K takovému nerovnému zacházení může docházet nejen na pracovišti, ale i v přístupu 
k zaměstnání a odborné přípravě a kariérnímu postupu; sledování podnikové praxe musí tedy 
postihovat všechny tyto oblasti.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 77
Čl. 31, odst. 2 a (nový)

2a. Členské státy vyhodnotí pracovní 
činnosti uvedené v čl. 13 odst. 2, aby 
s přihlédnutím k sociálnímu vývoji 
rozhodly, zda existují důvody pro udržování 
uvedených výjimek. Každé čtyři roky 
vyrozumí Komisi o výsledcích tohoto 
hodnocení. Na základě těchto informací 
Komise každé čtyři roky vypracuje zprávu 
pro Evropský parlament a Radu.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je obsaženo v článku 13 jako odstavec 3. Je to však závěrečné ustanovení 
směrnice 76/207 a náleží k závěrečným ustanovením přepracované směrnice jako třetí 
odstavec článku 31. Kromě toho periodické zprávy členských států a Komise umožní EP 
sledovat uplatňování zásady rovnosti mužů a žen, které je ohroženo přetrvávajícími 
netransparentními odchylkami. 

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Vergnaud

Pozměňovací návrh 78
Článek 32
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Nejpozději do 30. června 2008 Komise 
přezkoumá provádění této směrnice a 
v případě potřeby navrhne změny, které 
bude považovat za vhodné.

Nejpozději do 30. června 2008 Komise 
přezkoumá provádění této směrnice a 
v případě potřeby navrhne změny, které 
bude považovat za vhodné. Především 
využije všechny prostředky, které má 
k dispozici, aby uvalila sankce na ty členské 
státy, které směrnici dosud 
netransponovaly. 

Or. fr

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné upozornit na význam transpozice, protože pokud jí nebude dosaženo, 
bude to znamenat, že evropští občané ve svých příslušných členských státech nemohou 
vymáhat svá práva zaručená tímto právním předpisem.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 79
Čl. 8, bod 1

1. Ustanovení v rozporu se zásadou 
rovného zacházení zahrnují ustanovení 
založená přímo či nepřímo na pohlaví, pro:

1. V rozporu se zásadou rovného zacházení 
jsou ustanovení, která jsou přímo nebo 
nepřímo založena na pohlaví a vedou k:

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 80
Čl. 8, odst. 1, písm. h)

(h) stanovení různých úrovní dávek, vyjma 
případů, kdy je nezbytné uvažovat pojistně-
matematické faktory, které se liší podle 
pohlaví u příspěvkově definovaných 
systémů; v případě dávkově definovaných 
systémů mohou být určité prvky nerovné, 
pokud nerovnost částek vyplývá z vlivů 
použití pojistně-matematických faktorů, 
které se liší podle pohlaví v okamžiku 
zavedení financování systému;

(h) Poskytování různých úrovní dávek 
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 81
Čl. 8, odst. 1, písm. j)

(j) stanovení různých úrovní pro příspěvky 
zaměstnavatelů, kromě:
(i) příspěvkově definovaných systémů, 
pokud je cílem vyrovnat částku konečných 
dávek nebo je pro obě pohlaví více sblížit,
(ii) dávkově definovaných systémů, kdy 
mají příspěvky zaměstnavatele zajistit 
přiměřenost prostředků nutných k pokrytí 
nákladů definovaných dávek;

(j) Poskytování různých částek příspěvků 
pro zaměstnavatele (zbytek se vypouští)

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 82
Čl. 8, odst. 1, písm. k)

(k) stanovení odlišných norem nebo norem 
platných pouze pro pracovníky určitého 
pohlaví, s výjimkami uvedenými v bodech 
h), i) a j), pokud jde o záruku nebo 
zachování nároku na odložené dávky, 
pokud pracovník systém opustí.

(k) Uvedení různých ustanovení nebo 
ustanovení platných pouze pro 
zaměstnance jednoho pohlaví, pokud 
zaměstnanec systém opustí.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o úpravu mzdových otázek v revizi, mělo by být zajištěno, aby tato ustanovení 
pouze prováděla čl. 141 odst. 1 Smlouvy o ES, ale neměnila obsah čl. 141 odst. 1 Smlouvy o 
ES. 
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Zdá se sporné, zda je slučitelné s čl. 141 odst. 1 Smlouvy o ES povolit vyšší příspěvky nebo 
nižší dávky na základě pohlaví v systémech sociálního zabezpečení zaměstnanců, jak stanoví 
čl. 6 písm. h) směrnice 86/378/EHS, ve znění pozměněném směrnicí 96/97/EHS, a jak tuto 
úpravu přejímá čl. 8 odst. 1 písm. h) revize, protože tato odchylka byla využívána pouze na 
újmu zaměstnaných žen.

Problém odůvodnění nerovného zacházení na základě pohlaví v pojistně.matematických 
výpočtech neexistuje pouze ve věcech týkajících se zaměstnanosti a zaměstnání. V souladu 
s tím Komise komentuje projednávaný návrh směrnice podle článku 13 Smlouvy o ES, že tato 
zvyklost je neslučitelná s ustanoveními právních předpisů Společenství. Nebylo by 
odůvodnitelné ponechat v návrhu směrnice pro zaměstnavatele a finanční služby dojem, že 
vyšší příspěvky nebo nižší dávky podle pohlaví by bylo povoleny v systémech sociálního 
zabezpečení na základě čl. 141 odst. 1 Smlouvy o ES. Výjimka z čl. 141 odst. 1 Smlouvy o ES, 
kterou v současné době stanoví čl. 6 písm. h) směrnice 96/97/EHS, je neslučitelná se zásadou 
rovné mzdy pro muže a ženy, přímo odvozenou ze Smlouvy o ES. Taková výjimka by se v nové 
směrnici neměla opakovat.

Výsledkem jsou předkládané pozměňovací návrhy k čl. 8 písm. j) a k). 
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