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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 2

2) Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on 
ühenduse õiguse oluline põhimõte, mida 
ühendus peab asutamislepingu artikli 2 ja 
artikli 3 lõike 2 kohaselt kõigis oma 
tegevustes edendama.

2) Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on 
ühenduse õiguse oluline põhimõte vastavalt 
asutamislepingu artiklile 2 ja artikli 3 lõikele 
2 ning Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele.
Need asutamislepingu sätted kuulutavad 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ühenduse 
"ülesandeks" ja "eesmärgiks" ja panevad 
talle positiivse kohustuse seda kõigis oma 
tegevustes edendada. 

Or. en

Justification

The fundamental principle is not a principle of “equal treatment”, but of “equality” between 
men and women (Articles 2 and 3(2) TEC, Article 23 of the Charter of Fundamental Rights, 
Recital 4 of Directive 2004/113). The sentence: “These Treaty provisions proclaim equality 
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between men and women as a “task” and an “aim” of the Community”, which is included in 
Recital 4 of the Preamble to Directive 2002/73, should not be deleted, because it expresses 
the nature and fundamental importance of gender equality, as proclaimed by the Treaty. This 
is why it is included in Recital 5 of Directive 2004/113.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 2

2) Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on 
ühenduse õiguse oluline põhimõte, mida 
ühendus peab asutamislepingu artikli 2 ja 
artikli 3 lõike 2 kohaselt kõigis oma 
tegevustes edendama.

2) Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on 
ühenduse õiguse oluline põhimõte, mida 
ühendus peab asutamislepingu artikli 2 ja 
artikli 3 lõike 2 kohaselt kõigis oma 
tegevustes edendama. Võrdne kohtlemine 
hõlmab nende isikute võrdset kohtlemist, 
kes oma sugu muudavad.

Or. en

Justification

This provision is required to ensure that the decisions of the European Court of Justice which 
state that the rights of transpeople should be protected. See also new Article 2 (2) (c) new.
Case C-13/94 P v S and Cornwall County Council [1996] ECR I-2143 and Case C-117/01 
K.B. v National Health Service Pensions Agency and Secretary of State [7 January 2004]

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 4

4) Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 
21 ja 23 keelavad ka igasuguse soolise 
diskrimineerimise ja sätestavad õiguse 
meeste ja naiste võrdsele kohtlemisele kõigis 
valdkondades, kaasa arvatud tööhõive, töö ja
tasu.

4) Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 
21 ja 23 keelavad ka igasuguse soolise 
diskrimineerimise ja sätestavad õiguse 
meeste ja naiste võrdsele kohtlemisele kõigis 
valdkondades, kaasa arvatud tööhõive, töö, 
tasu ja vajalik lapsehoolduspuhkus kui iga
vanema individuaalne õigus.

Or. en

Justification

This is in accordance with the parental leave Directive (96/34/EC), which provides for 
parental leave as an individual right of each parent.



AM\565760ET.doc 3/35 PE 357.804v01-00

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 6

6) Isiku sooga seotud ahistamine ja 
seksuaalne ahistamine on vastuolus meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega 
ning seetõttu tuleb neid käesoleva direktiivi 
tähenduses lugeda sooliseks 
diskrimineerimiseks. Seda liiki 
diskrimineerimist võib esineda mitte üksnes 
tööl, vaid ka töö saamise ja kutseõppe 
võimaldamise kontekstis.

6) Isiku sooga seotud ahistamine ja 
seksuaalne ahistamine on vastuolus meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega 
ning seetõttu tuleb neid käesoleva direktiivi 
tähenduses lugeda sooliseks 
diskrimineerimiseks. Seda liiki 
diskrimineerimist võib esineda mitte üksnes 
tööl, vaid ka töö saamise ja kutseõppe 
võimaldamise ning edutamise kontekstis.
Need diskrimineerimise vormid peaksid 
seetõttu olema keelatud. Kui need püsivad, 
tuleks nende vastu kohtus rakendada 
hoiatavaid ja proportsionaalseid 
sanktsioone.

Or. fr

Justification

This amendment refers to Articles 13, 137 and 141 of the EC Treaty and the case law of the 
Court of Justice under which the elimination of sexual discrimination is a fundamental right.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emine Bozkurt

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 7

7) Selles kontekstis tuleks ärgitada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid võtma kooskõlas siseriiklike 
õigusnormide ja tavadega meetmeid 
võitlemaks igasuguse soolise 
diskrimineerimise vastu ning eelkõige 
ennetusmeetmeid ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastu töökohas.

7) Selles kontekstis tuleks ärgitada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid võtma kooskõlas siseriiklike 
õigusnormide ja tavadega meetmeid 
võitlemaks igasuguse soolise 
diskrimineerimise vastu, kaasa arvatud 
etnilistesse vähemustesse kuuluvate naiste 
puhul, kes on eriti haavatavas olukorras,  
ning eelkõige ennetusmeetmeid ahistamise 
ja seksuaalse ahistamise vastu töökohas ja 
töö saamise ja kutseõppe kontekstis.

Or. nl



PE 357.804v01-00 4/35 AM\565760ET.doc

ET

Justification

Women from ethnic minorities are often discriminated against twice, because of their gender 
and because of their origin. This group should not be forgotten when addressing the issue of 
equal treatment of men and women.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 7

7) Selles kontekstis tuleks ergutada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid võtma kooskõlas siseriiklike 
õigusnormide ja tavadega meetmeid 
võitlemaks igasuguse soolise 
diskrimineerimise vastu ning eelkõige 
ennetusmeetmeid ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastu töökohas.

7) Selles kontekstis tuleks ergutada 
tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid võtma kooskõlas siseriiklike 
õigusnormide ja tavadega meetmeid 
võitlemaks igasuguse soolise 
diskrimineerimise vastu ning eelkõige 
ennetusmeetmeid ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastu töökohas ning töö saamise, 
kutseõppe ja ametikõrgenduse kontekstis.

Or. fr

Justification

Harassment and sexual harassment occur not only in the workplace, but also in access to 
employment and in vocational training and advancement.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker ja Christa Prets

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 9 a (uus)

9 a)Liikmesriigid peaksid koostöös 
sotsiaalpartneritega tegelema jätkuva sooga 
seotud palgaerinevuse ja tööturu 
märkimisväärse soolise jagunemise 
probleemiga, rakendades tööaja paindlikku 
korraldamist, mis võimaldaks nii meestel 
kui naistel pereelu ja töökohustusi 
paremini ühitada;  siia kuuluvad vajalikud 
korraldused lapsehoolduspuhkuse jaoks, 
mida võib võtta kumbki vanem, 
kättesaadavad ja taskukohased 
lastehoidmisvõimalused ning 
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hooldusvõimalused abist sõltuvatele 
inimestele. 

Or. en

Justification

The requirement of equality for women and men entails changes which apply to both, women 
and men . It is therefore important the MS in collaboration with social partners should ensure 
strategies to make equality of the sexes a reality.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 9 a (uus)

9 a) Liikmesriigid peaksid koostöös 
sotsiaalpartneritega tegelema jätkuva sooga 
seotud palgaerinevuse ja tööturu 
märkimisväärse soolise jagunemise 
probleemiga, rakendades tööaja paindlikku 
korraldamist, mis võimaldaks nii meestel 
kui naistel pereelu ja töökohustusi 
paremini ühitada;  siia kuuluvad vajalikud 
korraldused lapsehoolduspuhkuse jaoks, 
mida võib võtta kumbki vanem, samuti 
perekondlikel põhjustel töölt 
eemalviibimine, ilma et see looks uusi 
rahalisi või muid õigusi.

Or. fr

Justification

It is important that all forms of leave open to men and women for family reasons should be 
included in the proposal so as to protect them, without this creating new financial or other 
rights in the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker ja Christa Prets

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 13 a (uus)

13 a) Liikmesriigid peaksid tagama täpsete 
andmete koostamise, avaldamise ja 
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korrapärase ajakohastamise soolise 
kuuluvuse kasutamise kohta määrava 
kindlustusmatemaatilise tegurina.

Or. en

Justification

It is important that in accordance with Directive 2004/13 MS should procure accurate data 
relevant to the use of sex as a determining actuarial factor.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker ja Christa Prets

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 13 b (uus)

13 b) Teave, mida liikmesriigid artikli 31 
kohaselt komisjonile edastavad, peaks 
sisaldama täpseid andmeid soolise 
kuuluvuse kasutamise kohta määrava 
kindlustusmatemaatilise tegurina ning neid 
tuleks koostada, avaldada ja korrapäraselt 
ajakohastada. 

Or. en

Justification

SEE AM NEW RECITAL 13A.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 15 a (uus)

15 a)Ülikoolikraadi omavate naiste arvu 
suurenemine nende haridusalale või -
tasemele vastavatel töökohtadel on oluline 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamiseks tööhõive ja elukutse 
küsimustes;

Or. el
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Justification

The percentage of women graduates has increased significantly to some 60% at the present 
time. However, the increase in the number of women holding senior positions commensurate 
with their level of studies is disproportionately small. Equality in the field of employment 
requires equal opportunity of access to positions at whatever level on the job market. For that 
reason, the appointment of women to positions for which they are overqualified constitutes 
discrimination.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 16

16) Vastavalt asutamislepingu artikli 141 
lõikele 4 ei takista võrdse kohtlemise 
põhimõte liikmesriike säilitamast ja võtmast 
meetmeid konkreetsete eeliste sätestamiseks, 
et kergendada alaesindatud soo 
kutsetegevust või takistada või korvata 
halvemusi ametialases karjääris.

16) Vastavalt asutamislepingu artikli 141 
lõikele 4, pidades silmas meeste ja naiste 
täieliku praktilise võrdõiguslikkuse 
tagamist töötingimustes, ei takista võrdse 
kohtlemise põhimõte liikmesriike säilitamast 
ja võtmast meetmeid konkreetsete eeliste 
sätestamiseks, et kergendada alaesindatud 
soo kutsetegevust või takistada või korvata 
halvemusi ametialases karjääris. Arvestades 
praegust olukorda ja pidades silmas 
Amsterdami lepingule lisatud 
deklaratsiooni nr 28, peaksid liikmesriigid 
kõigepealt püüdma parandada naiste 
olukorda tööelus. 

Or. en

Justification

The first part of the first sentence of Article 141 (4) TEC (“with a view to ensuring full 
equality in practice between men and women in working conditions”), which shows the 
character of positive measures as means to achieve substantive gender equality, is missing 
and it should be added. The reference to Declaration No 28 annexed to the Amsterdam 
Treaty, which stipulates that “Member States should, in the first instance, aim at improving 
the situation of women” should not be deleted, since de facto inequalities affect mostly women 
and there is a pressing need to remedy, in the first instance, these inequalities, by positive 
action.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 18

18) Euroopa Kohus on seoses võrdse 
kohtlemise põhimõttega järjekindlalt 
tunnustanud naise bioloogilise seisundi 
kaitsmise õiguspärasust raseduse ja 
sünnituse ning sünnitusjärgsel ajal. Antud 
direktiiv ei piira seetõttu nõukogu 19. 
oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ 
meetmete lisamisest, mille eesmärgiks on 
soodustada rasedate ja hiljuti sünnitanud või 
last rinnaga toitvate töötajate töökeskkonna 
ohutuse ja töötervishoiu parandamist.

18) Euroopa Kohus on seoses võrdse 
kohtlemise põhimõttega järjekindlalt 
tunnustanud naise bioloogilise seisundi 
kaitsmise õiguspärasust raseduse ja 
sünnituse ning sünnitusjärgsel ajal, samuti 
emaduse kaitsmise meetmeid kui sisulise 
võrdõiguslikkuse saavutamise vahendit. 
Antud direktiiv ei piira seega nõukogu 19. 
oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ 
meetmete lisamisest, mille eesmärgiks on 
soodustada rasedate ja hiljuti sünnitanud või 
last rinnaga toitvate töötajate töökeskkonna 
ohutuse ja töötervishoiu parandamist ja 3. 
juuni 1996. aasta direktiivi 96/34/EMÜ
lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud 
raamkokkuleppe kohta.

Or. en

Justification

These references are very important for the correct interpretation of the provisions relating to 
maternity protection and the reconciling of family and work, and moreover, for the future of 
Europe, since measures for maternity protection and the reconciling of family and working 
life are indispensable for achieving the Union’s strategic social and economic goals (Lisbon 
strategy) and facing the Union’s demographic problems which endanger not only its future, 
but its very survival.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 19

19) Selguse huvides tuleb ühtlasi 
selgesõnaliselt sätestada sünnituspuhkusel 
viibiva naise tööalased õigused, eriti õigus 
samale või samaväärsele töökohale tagasi 
pöörduda, ilma et tema töötingimused 
puhkuse võtmise tagajärjel kuidagi 
halveneksid.

19) Selguse huvides tuleb ühtlasi 
selgesõnaliselt sätestada sünnituspuhkusel 
viibiva naise tööalased õigused, eriti õigus 
samale või samaväärsele töökohale tagasi 
pöörduda, ilma et tema töötingimused 
puhkuse võtmise tagajärjel kuidagi 
halveneksid, samuti kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
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õigus äraoleku ajal.

Or. en

Justification

This specific right reflects very important ECJ case law, in particular Case C-136/95, 
Thibault [1998] ECR, Ι-2011 and it makes part of the " acquis communautaire" 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 20

20) Võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
rakendamiseks peavad liikmesriigid 
kehtestama asjakohased menetlused.

20) Võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
rakendamiseks peavad liikmesriigid 
kehtestama asjakohased menetlused, nagu 
menetlus komisjoni varustamiseks 
ajakohastatud statistikaga edusammude 
kohta võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamisel siseriiklikes õigusnormides ja 
tavades. 

Or. fr

Justification

In the interests of clarity, the term 'appropriate procedures' should be made more precise;
such procedures should include arrangements for compiling and publishing data.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 20

20) Võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
rakendamiseks peavad liikmesriigid 
kehtestama asjakohased menetlused.

20) Võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
rakendamiseks peavad liikmesriigid 
kehtestama asjakohased menetlused, nagu 
menetlus komisjoni varustamiseks 
ajakohastatud ja nõuetekohase statistikaga 
asjade seisust võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamisel siseriiklikes õigusnormides ja 
tavades. 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 24

24) Võttes arvesse tõhusa kohtuliku kaitse 
õiguse põhjapanevat olemust, on kohane 
tagada, et töötajaid kaitstaks isegi pärast 
selle suhte lõppemist, mille käigus võrdse 
kohtlemise põhimõtet väidetavalt rikuti. 

24) Võttes arvesse tõhusa kohtuliku kaitse 
õiguse põhjapanevat olemust, on kohane 
tagada, et töötajaid kaitstaks isegi pärast 
selle suhte lõppemist, mille käigus võrdse 
kohtlemise põhimõtet väidetavalt rikuti. 
Töötajal, kes kaitseb käesoleva direktiivi 
alusel kaitstavat isikut või annab tema 
nimel tunnistusi, peaks olema õigus 
samasugusele kaitsele.

Or. en

Justification

It is very important the requirement to protect colleagues of the victim of discrimination, who 
support him/her as witnesses or otherwise, who are also often victims of victimisation. This 
sentence was included in Directive 2002/73, as it was proved by experience and research that 
a serious reason of the reluctance of women to have recourse to courts or even to competent 
administrative authorities is the lack of evidence. Indeed, the colleagues of the victim of 
discrimination are as much afraid of victimisation as the victim herself, and thus they avoid 
appearing in court or before other authorities as witnesses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 24

24) Võttes arvesse tõhusa kohtuliku kaitse 
õiguse põhjapanevat olemust, on kohane 
tagada, et töötajaid kaitstaks isegi pärast 
selle suhte lõppemist, mille käigus võrdse 
kohtlemise põhimõtet väidetavalt rikuti.

24) Võttes arvesse tõhusa kohtuliku kaitse 
õiguse põhjapanevat olemust, on kohane 
tagada, et töötajaid kaitstaks isegi pärast 
selle suhte lõppemist, mille käigus võrdse 
kohtlemise põhimõtet väidetavalt rikuti.
Töötajal, kes kaitseb käesoleva direktiivi 
alusel kaitstavat isikut või annab tema 
nimel tunnistusi, peaks olema õigus 
samasugusele kaitsele.

Or. fr
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Justification

The right of an employee defending a person protected by this directive or giving evidence in 
their favour is referred to in Directive 2002/70/EC. Consequently, the text of recital 17 of 
Directive 2002/73/EC should be incorporated into this proposal to spell out clearly that such 
an employee is entitled to the same protection.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 25

25) Euroopa Kohus on selgesti kehtestanud, 
et tõhususe tagamiseks eeldab võrdse 
kohtlemise põhimõte, et mis tahes rikkumise 
korral peab antav hüvitis olema piisav 
võrreldes tekitatud kahjuga. Seetõttu on 
kohane välistada hüvitise ülemmäära eelnev 
kindlaksmääramine.

25) Euroopa Kohus on selgesti kehtestanud, 
et tõhususe tagamiseks eeldab võrdse 
kohtlemise põhimõte, et kui siseriikliku 
õigusega ettenähtud sanktsiooniks on 
hüvitis, siis rikkumise korral peab antav 
hüvitis olema piisav võrreldes tekitatud 
kahjuga. Seetõttu on kohane välistada 
hüvitise ülemmäära eelnev 
kindlaksmääramine.

Or. en

Justification

The wording of this recital may create misunderstandings as to the nature of the sanctions 
required. It may give the false impression that European Community law requires only 
compensation as a sanction for the breach of the gender equality principle.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker ja Christa Prets

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 28 a (uus)

28 a) Et meeste ja naiste erinev kohtlemine 
töö ja tööhõive küsimustes oleks paremini 
arusaadav, tuleks välja töötada võrreldavad 
soospetsiifilised andmed ja statistika, neid 
analüüsida ja asjakohasel tasandil 
kättesaadavaks teha. 

Or. en
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Justification

Existing data are not always sufficient.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 37
Artikli 1 lõige 3

Ühtlasi sisaldab see sätteid, mis peavad 
tagama, et rakendamist tõhustataks 
asjakohase menetluse kehtestamisega.

Ühtlasi sisaldab see sätteid, mis peavad 
tagama, et rakendamist tõhustataks 
asjakohase menetluse kehtestamise ja 
tõhusate sanktsioonide rakendamisega.

Or. en

Justification

The reference to the application of effective sanctions in case of discrimination makes this 
paragraph clearer.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 38
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) kaudne diskrimineerimine: kus pealtnäha 
neutraalne säte, kriteerium või tava paneks 
ühe soo esindajad vastassooga võrreldes eriti 
ebasoodsasse olukorda, välja arvatud juhul, 
kui see säte, kriteerium või tava on 
objektiivselt põhjendatud õigustatud 
eesmärgiga ning selle eesmärgi saavutamise 
vahendid on asjakohased ja vajalikud.

b) kaudne diskrimineerimine: kus pealtnäha 
neutraalne säte, kriteerium või tava paneks 
ühe soo esindajad vastassooga võrreldes eriti 
ebasoodsasse olukorda, välja arvatud juhul, 
kui see säte, kriteerium või tava on 
objektiivselt põhjendatud õigustatud 
eesmärgiga ning selle eesmärgi saavutamise 
vahendid on asjakohased ja vajalikud, 
majanduslikke või eelarvelisi kaalutlusi ei 
peeta iseenesest õigustatud eesmärgiks.

Or. en

Justification

It is important to be very clear that discrimination between women and men cannot be 
justified by economic or budgetary ends and that such considerations will not be deemed to 
be legitimate ends. This makes explicit the settled case law of the ECJ amongst others Case 
C-187/00 Kutz-Bauer v Freie und Hansestadt Hamburg [2003] ECR I-2741 and in Case C-
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77/02 Steinicke v Bundesanstallt für Arbeit [2003] ECR I-9027 that states that it is not 
permissible to "justify discrimination solely because avoidance of such discrimination would 
involve increased costs".

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 39
Artikli 2 lõike 1 punkt e (uus)

e) ahistamine töökohas: käitumisvormid, 
sealhulgas sõnaline ründamine, sotsiaalne 
isoleerimine, kriitika või kuulujuttude 
levitamine või muu sarnast tüüpi 
käitumine, mis tekitab isiku jaoks, kelle 
vastu selline käitumine on suunatud, 
ähvardava, vaenuliku või alandava 
töökeskkonna.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 40
Artikli 2 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) naise halvem kohtlemine seoses 
rasedus- või sünnituspuhkusega selle 
direktiivi tähenduses.

Or. fr

Justification

Any less favourable treatment of a pregnant woman or woman or maternity leave must also 
be deemed discriminatory.

Furthermore, as maternity leave has not been defined, it is necessary to insert a reference to 
Directive 92/85/EEC.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 41
Artikli 2 lõike 2 punkt c (uus)
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c) halvem kohtlemine soovahetuse tõttu

Or. en

Justification

This provision is required to ensure that the decisions of the European Court of Justice which 
state that the rights of transpeople should be protected. See also amended Recital 2.
Case C-13/94 P v S and Cornwall County council [1996] ECR I-2143 and Case C-117/01 
K.B. v National Health Service Pensions Agency and Secretary of State [7 January 2004]

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 42
Artikli 3 lõige 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse töötava 
elanikkonna suhtes, kaasa arvatud füüsilisest 
isikust ettevõtjad, töötajad, kelle töötamine 
on katkenud haiguse, raseduse ja sünnituse, 
õnnetuse või sunnitud töötuse tõttu, samuti 
tööotsijad ning pensionile jäänud või 
invaliidistunud töötajad ja nende nimel 
nõude esitajad kooskõlas siseriikliku õiguse 
ja/või tavaga.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse töötava 
elanikkonna suhtes, kaasa arvatud füüsilisest 
isikust ettevõtjad, töötajad, kelle töötamine 
on katkenud haiguse, raseduse ja sünnituse, 
isaduse, lapsehoolduspuhkuse, õnnetuse või 
sunnitud töötuse tõttu, samuti tööotsijad ning 
pensionile jäänud või invaliidistunud 
töötajad ja nende nimel nõude esitajad 
kooskõlas siseriikliku õiguse ja/või tavaga.

Or. en

Justification

The directive must provide for protection for both men and women in their role as parents.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 43
Artikkel 3 a (uus)

3 a) Liikmesriigid võivad säilitada ja võtta 
meetmeid asutamislepingu artikli 141 lõike 
4 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku 
tagamist tööelus.

Or. en
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Justification

Currently this appears as Article 14 under Title II, Specific Provisions, Chapter 3, The 
principle of equal treatment for men and women as regards assess to employment, vocational 
training and promotion and working conditions. This should be a general provision under 
Title I , so should be a new Article 4 after the current Article 3.
It is important to encourage Member States to implement positive action measures, and 
therefore there should be highlighted as a general provision, as it is in the Gender Directive 
2004/113 and in the Race Directive. This will increase consistency and clarity of the new 
Directive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 44
Artikkel 4

Sama või võrdväärse töö puhul välistatakse
igasugune soolisel alusel diskrimineerimine 
kõigis ühest allikast pärineva töötasu 
aspektides ja tingimustes.

Sama või võrdväärse töö puhul välistatakse
igasugune soolisel alusel diskrimineerimine 
kõigis ühest allikast pärineva töötasu 
aspektides ja tingimustes. Tööandja peab 
palgaerinevust põhjendama objektiivsetel 
alustel ja vastavalt proportsionaalsuse 
põhimõttele.

Or. en

Justification

It is essential that where a man and a woman are shown to be engaged in the same work or in 
work to which equal value is attributed, the employer should be able to justify any difference 
in pay on objective grounds unrelated to sex. This makes explicit the principles of the case-
law of the ECJ, in the case of Brunnhofer in particular.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 45
Artikkel 5 a (uus)

Käesolevat peatükki kohaldatakse töötava 
elanikkonna suhtes, kaasa arvatud 
füüsilisest isikust ettevõtjad, perefirmades 
töötavad abikaasad, isikud, kelle töötamine 
on katkenud haiguse, raseduse ja 
sünnituse, isale lapse sünni puhul antava 
puhkuse, lapsehoolduspuhkuse, õnnetuse 
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või sunnitud töötuse tõttu, samuti tööotsijad 
ning invaliidistunud töötajad ja nende 
soodustatud isikud kooskõlas siseriikliku 
õiguse ja/või tavaga.

Or. fr

Justification

This directive must ensure equality at work and in the domestic sphere.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 46
Artikli 8 lõike 1 punkt g

g) peatada õiguste säilitamine või 
omandamine seaduse või lepinguga 
ettenähtud ja tööandja poolt tasustatava 
rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või 
perekondlikel põhjustel töölt eemalviibimise 
ajal;

g) peatada õiguste säilitamine või 
omandamine seaduse või lepinguga 
ettenähtud ja tööandja poolt tasustatava 
rasedus- ja sünnituspuhkuse, isale lapse 
sünni korral antava puhkuse ja/või 
lapsendamispuhkuse või perekondlikel 
põhjustel töölt eemalviibimise ajal;

Or. fr

Justification

When an employee is entitled under national law, or in accordance with Article 16 of the 
proposal, to take paternity leave or adoption leave, that leave must not result in the 
suspension of the retention or acquisition of rights under the occupational social security 
scheme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 47
Artikli 13 lõike 1 punkt a

a) juurdepääsu tingimused tööturule, 
füüsilisest isikust ettevõtjaks saamisele või 
ametialasele tegevusele, kaasa arvatud 
valikukriteeriumid ja värbamistingimused, 
ükskõik millisel tegevusalal ja kõigil 
ametialase hierarhia astmetel, kaasa arvatud 
edutamine.

a) juurdepääsu tingimused tööturule, 
füüsilisest isikust ettevõtjaks saamisele või 
ametialasele tegevusele, kaasa arvatud 
valikukriteeriumid, kvalifikatsiooni 
hindamine, värbamistingimused ja igal 
tasandil ametikohale määramine, ükskõik 
millisel tegevusalal ja kõigil ametialase 
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hierarhia astmetel, kaasa arvatud edutamine.

Or. el

Justification

Equal treatment in the field of employment requires, inter alia, that women are selected and 
appointed to available posts for which they are qualified and not overqualified. The ability of 
women to develop their knowledge and skills as much as possible in their professional lives is 
an important aspect of the principle of equal opportunities in the field of employment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 48
Artikli 13 lõige 3

3. Liikmesriigid hindavad korrapäraselt 
lõikes 2 viidatud ametialast tegevust, et 
sotsiaalse olukorra muutumise põhjal 
otsustada, kas kõnealuste erandite 
säilitamine on õigustatud.  Nad teatavad 
komisjonile selle hindamise tulemustest.

kustutatud

Or. en

Justification

This provision is included in Article 13, as paragraph 3. However, this is a final provision of 
Directive 76/207 and it belongs to the final provisions of the Recast Directive, as a 3rd

paragraph of Article 31.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 49
Artikkel 14

Liikmesriigid võivad säilitada ja võtta 
meetmeid asutamislepingu artikli 141 lõike 
4 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku 
tagamist tööelus.

kustutatud

Or. en
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Justification

It is important to encourage Member States to implement positive action measures, and 
therefore there should be highlighted as a general provision, as it is in the Gender Directive 
2004/113 and in the Race Directive. This will increase consistency and clarity of the new 
Directive.

Currently this appears as Article 14 under Title II, Specific Provisions, Chapter 3, The 
principle of equal treatment for men and women as regards assess to employment, vocational 
training and promotion and working conditions. This should be a general provision under 
Title I , so should be a new Article 4 after the current Article 3. Therefore the text should be 
deleted from Article 14 and introduced as new Article after Article 3 under Title I , see 
relevant amendment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 50
Artikkel 14

Liikmesriigid võivad rakendada või võtta 
meetmeid asutamislepingu artikli 14 lõike 
14 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku 
tagamist tööelus.

Liikmesriigid võivad rakendada või võtta 
meetmeid asutamislepingu artikli 14 lõike 
14 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku 
tagamist tööelus, nagu taskukohase 
lapsehoolduse võimaldamine.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 51
Artikkel 14

Liikmesriigid võivad säilitada või võtta 
meetmeid asutamislepingu artikli 141 lõike 
4 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku 
tagamist tööelus. 

Liikmesriigid võivad säilitada või võtta 
meetmeid asutamislepingu artikli 141 lõike 
4 tähenduses, pidades silmas meeste ja 
naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku 
tagamist tööelus. Selles kontekstis tagavad 
liikmesriigid laste või sõltuvate isikute eest 
hoolitsevatele naistele asjakohased 
ressursid ja selliste ressursside 
kombinatsiooni või võimaluse täieliku 
tööajaga tööle naasta pärast osalise 
tööajaga töötamist, mille kestel neile 
tagatakse kindlustuskaitse, arstiabi ja 
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ametialase enesetäiendamise võimalused. 

Or. el

Justification

Women with small children, women in single-parent families, and women responsible for the 
care of dependent persons are typical cases of individuals who, owing to more extensive 
family commitments, do not have the same opportunities as other workers to take part in 
working life. The provisions of Article 141 (4) of the Treaty must, in principle, be aimed 
towards women workers in this situation who have difficulty combining family and work 
commitments. In the event that the family's needs require such women to work part time for a 
period, they should be guaranteed equal opportunities for insurance and medical coverage as 
well as professional development during that period.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 52
Artikli 15 lõige 1

Naise halvem kohtlemine seoses rasedus-
või sünnituspuhkusega on käesoleva 
direktiivi tähenduses diskrimineerimine.

kustutatud

Or. fr

Justification

Any less favourable treatment of a pregnant woman or woman or maternity leave must also 
be deemed discriminatory.

Furthermore as maternity leave has not been defined, it is necessary to insert a reference to 
Directive 92/85/EEC.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 53
Artikli 15 lõige 2

2. Sünnituspuhkusel oleval naisel on pärast 
sünnituspuhkuse lõppemist õigus naasta oma 
või võrdväärsele töökohale tema jaoks mitte 
halvematel tingimustel ning kasutada 

2. Sünnituspuhkusel oleval naisel on pärast 
sünnituspuhkuse lõppemist või pärast 
eemalolekut, mis on otseselt seotud või 
järgneb lapsendamisele või 



PE 357.804v01-00 20/35 AM\565760ET.doc

ET

paranenud töötingimusi, millele tal oleks 
tekkinud õigus äraoleku ajal.

lapsehoolduspuhkusele, õigus naasta oma 
või võrdväärsele töökohale tema jaoks mitte
halvematel tingimustel ning kasutada 
paranenud töötingimusi, millele tal oleks 
tekkinud õigus äraoleku ajal.

Or. fr

Justification

Men and women must have the same protection with regard to returning to work after taking 
leave for family reasons.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 54
Artikli 15 lõige 2

2. Sünnituspuhkusel oleval naisel on pärast 
sünnituspuhkuse lõppemist õigus naasta oma 
või võrdväärsele töökohale tema jaoks mitte 
halvematel tingimustel ning kasutada 
paranenud töötingimusi, millele tal oleks 
tekkinud õigus äraoleku ajal.

2. Sünnituspuhkusel oleval naisel on pärast 
sünnituspuhkuse lõppemist õigus naasta oma 
või võrdväärsele töökohale tema jaoks mitte 
halvematel tingimustel ning kasutada 
paranenud töötingimusi, millele tal oleks 
tekkinud õigus äraoleku ajal. 
Sünnituspuhkusel oleval naisel on õigus 
kasutada kõiki töötingimusi, välja arvatud 
need, mis on seotud hariliku põhi- või 
miinimumpalgaga.

Or. en

Justification

Women on maternity leave should be treated in all respects as if they are not absent and 
should suffer no penalty for absences except in relation to full pay as established in ECJ cases 
such as Alabaster v Woolwich plc, C-147/02 [2004] IRLR 486 ECJ , Boyle and others v Equal 
Opportunities Commission, C-411/96 [1998] IRLR 717 ECJ, Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse des Travailleurs Salaries v Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 ECJ, Gillespie v 
Northern Health and Social Services Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 ECJ, Lewen v 
Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 ECJ and Merino Gómez v Continental Industrias del 
Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 ECJ.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 55
Artikli 17 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
võimalikku pöördumist teiste pädevate 
asutuste poole oleks igaühel, kes leiab, et 
teda on võrdse kohtlemise põhimõtte 
eiramise tõttu koheldud õigusvastaselt, 
võimalik kasutada käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmiseks ettenähtud 
haldus- või kohtumenetlust, kaasa arvatud 
lepitusmenetlust isegi juhul, kui see töösuhe, 
millega väidetav diskrimineerimine kaasnes, 
on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et igaühel, kes 
leiab, et teda on võrdse kohtlemise 
põhimõtte eiramise tõttu koheldud 
õigusvastaselt, oleks võimalik kasutada 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks ettenähtud haldus- või 
kohtumenetlust, kaasa arvatud 
lepitusmenetlust, isegi juhul, kui see 
töösuhe, millega väidetav diskrimineerimine 
kaasnes, on lõppenud.

Or. fr

Justification

As it stands, the proposal makes access to judicial or administrative procedures conditional 
upon the first having recourse to other bodies. There is no justification for this restriction.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 56
Artikkel 18

Liikmesriigid võtavad oma siseriiklikes 
õigussüsteemides meetmed, mis on 
vajalikud kannatanule soolise
diskrimineerimise tulemusel tekitatud 
kahju tegelikuks ja tõhusaks hüvitamiseks 
või, kui liikmesriigid nii määravad, 
heastamiseks viisil, mis on hoiatav ja 
kantud kahjuga proportsionaalne; 
hüvitamist või heastamist ei tohi piirata 
eelnevalt kokkulepitud ülemmäär, välja 
arvatud juhtudel, kui tööandja suudab 
tõestada, et avalduse esitaja ainus käesoleva 
direktiivi tähenduses diskrimineerimise 
tulemusel kantud kahju on tema töökoha 
saamiseks esitatud avalduse arvesse võtmata 
jätmine.

Liikmesriigid võtavad oma siseriiklikes 
õigussüsteemides meetmed, mis on 
vajalikud kindlustamaks mõjusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone, juhul kui käesoleva 
direktiiviga sätestatud kohustusi ei täideta. 
Igasugune kahju hüvitamine või 
heastamine soolise diskrimineerimise 
tulemusel kannatanud isikule peab olema 
tegelik, tõhus ja proportsionaalne ning seda
ei tohi piirata eelnevalt kokkulepitud 
ülemmäär, välja arvatud juhtudel, kui 
tööandja suudab tõestada, et avalduse esitaja 
ainus käesoleva direktiivi tähenduses 
diskrimineerimise tulemusel kantud kahju on 
tema töökoha saamiseks esitatud avalduse 
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arvesse võtmata jätmine.

Or. fr

Justification

This amendment brings the text into line with the objectives of Title IV (implementation) 
which calls on the Member States to introduce a system of effective, proportionate and 
dissuasive sanctions that can be applied in the event of breaches of the rights granted by this 
Directive, and secondly with Title III which is concerned with extending case law on penalties 
and sanctions to all areas covered by this proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 57
Artikkel 18

Liikmesriigid võtavad oma siseriiklikes 
õigussüsteemides meetmed, mis on 
vajalikud kannatanule soolise 
diskrimineerimise tulemusel tekitatud kahju 
tegelikuks ja tõhusaks hüvitamiseks või, kui 
liikmesriigid nii määravad, heastamiseks 
viisil, mis on hoiatav ja kantud kahjuga 
proportsionaalne; hüvitamist või heastamist 
ei tohi piirata eelnevalt kokkulepitud 
ülemmäär, välja arvatud juhtudel, kui 
tööandja suudab tõestada, et avalduse esitaja 
ainus käesoleva direktiivi tähenduses 
diskrimineerimise tulemusel kantud kahju on 
tema töökoha saamiseks esitatud avalduse 
arvesse võtmata jätmine.

Liikmesriigid võtavad oma siseriiklikes 
õigussüsteemides tegelikke ja tõhusaid 
parandusmeetmeid (hüvitamine või 
heastamine) kannatanule soolise 
diskrimineerimise tulemusel tekitatud kahju 
parandamiseks, kui liikmesriigid nii 
määravad, viisil, mis on hoiatav ja kantud 
kahjuga proportsionaalne; hüvitamist või 
heastamist ei tohi piirata eelnevalt 
kokkulepitud ülemmäär, välja arvatud 
juhtudel, kui tööandja suudab tõestada, et 
avalduse esitaja ainus käesoleva direktiivi 
tähenduses diskrimineerimise tulemusel 
kantud kahju on tema töökoha saamiseks 
esitatud avalduse arvesse võtmata jätmine.

Or. en

Justification

The wording of this recital may create misunderstandings as to the nature of the sanctions 
required. It may give the false impression that European Community law requires only 
compensation as a sanction for the breach of the gender equality principle.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 58
Artikli 21 lõike 2 punkt d (uus)
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d) vahetades andmeid ja oskusteavet 
vastavate Euroopa organitega, nagu 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituut.

Or. el

Justification

In addition to researching the internal situation, the competent national bodies should contact 
European bodies to make known their methods and research findings and to improve their 
work by familiarising themselves with the methods and practices used by the European 
bodies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 59
Artikli 22 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt riiklikele 
traditsioonidele ja tavadele piisavaid 
meetmeid, et edendada tööturu osaliste vahel 
dialoogi, mille eesmärgiks on toetada 
võrdset kohtlemist, jälgides muuhulgas 
olukorda töökohas, kollektiivlepinguid ja 
tegevusjuhendeid, ning uurides ja vahetades 
kogemusi ja häid tavasid.

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt riiklikele 
traditsioonidele ja tavadele piisavaid 
meetmeid, et edendada tööturu osaliste vahel 
dialoogi, mille eesmärgiks on toetada 
võrdset kohtlemist, jälgides muuhulgas 
olukorda töökohas seoses kutseõppe, töö 
saamise ja ametikõrgenduste andmisega, 
samuti jälgides kollektiivlepinguid ja 
tegevusjuhendeid ning uurides ja vahetades 
kogemusi ja häid tavasid.

Or. fr

Justification

Inequalities may occur not only at the workplace but also in access to employment and to 
vocational training and advancement; the monitoring of working practices must therefore 
cover all these areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker ja Christa Prets

Muudatusettepanek 60
Artikli 22 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt riiklikele 
traditsioonidele ja tavadele piisavaid 

1. Liikmesriigid võtavad vastavalt riiklikele 
traditsioonidele ja tavadele piisavaid 
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meetmeid, et edendada tööturu osaliste vahel 
dialoogi, mille eesmärgiks on toetada 
võrdset kohtlemist, jälgides muuhulgas 
olukorda töökohas, kollektiivlepinguid, 
tegevusjuhendeid ja teadusuuringute 
tulemusi ning vahetades kogemusi ja häid 
tavasid.

meetmeid, et edendada tööturu osaliste vahel 
dialoogi, mille eesmärgiks on toetada 
võrdset kohtlemist, jälgides muuhulgas 
olukorda töökohas, kollektiivlepinguid ja 
tegevusjuhendeid, võrreldavate 
soospetsiifiliste andmete koostamisel ja 
analüüsimisel põhinevaid teadusuuringuid 
ning vahetades kogemusi ja häid tavasid.

Or. en

Justification

Existing data are not always sufficient.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 61
Artikli 22 lõige 2

2. Kus see on riiklike traditsioonide ja 
tavadega kooskõlas, ergutavad liikmesriigid 
sotsiaalseid partnereid, ilma et see piiraks 
nende autonoomiat, edendama meeste ja 
naiste vahelist võrdõiguslikkust ning 
sõlmima asjakohasel tasandil lepinguid, mis 
sisaldavad diskrimineerimisvastaseid 
eeskirju lõikes 1 osutatud valdkondades, mis 
langevad kollektiivläbirääkimiste 
pädevusalasse. Need lepingud on kooskõlas 
käesoleva direktiivi sätete ja asjakohaste 
riiklike rakendamismeetmetega.

2. Kus see on riiklike traditsioonide ja 
tavadega kooskõlas, hoolitsevad 
liikmesriigid, et sotsiaalsed partnerid, ilma et 
see piiraks nende autonoomiat, edendaksid 
meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust 
ning sõlmiksid asjakohasel tasandil 
lepinguid, mis sisaldavad 
diskrimineerimisvastaseid eeskirju lõikes 1 
osutatud valdkondades, mis langevad 
kollektiivläbirääkimiste pädevusalasse. Need 
lepingud on kooskõlas käesoleva direktiivi
sätete ja asjakohaste riiklike 
rakendamismeetmetega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 62
Artikli 22 lõige 2

2. Kus see on riiklike traditsioonide ja 
tavadega kooskõlas, ergutavad liikmesriigid 
sotsiaalseid partnereid, ilma et see piiraks 
nende autonoomiat, edendama meeste ja 

2. Kus see on riiklike traditsioonide ja 
tavadega kooskõlas, ergutavad liikmesriigid 
sotsiaalseid partnereid, ilma et see piiraks 
nende autonoomiat, edendama meeste ja 
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naiste vahelist võrdõiguslikkust ning 
sõlmima asjakohasel tasandil lepinguid, mis 
sisaldavad diskrimineerimisvastaseid 
eeskirju lõikes 1 osutatud valdkondades, mis 
langevad kollektiivläbirääkimiste 
pädevusalasse. Need lepingud on kooskõlas 
käesoleva direktiivi sätete ja asjakohaste 
riiklike rakendamismeetmetega.

naiste vahelist võrdõiguslikkust ja
paindlikku töökorraldust, et võimaldada töö 
ja eraelu kokkusobitamist, ning sõlmima 
asjakohasel tasandil lepinguid, mis 
sisaldavad diskrimineerimisvastaseid 
eeskirju lõikes 1 osutatud valdkondades, mis 
langevad kollektiivläbirääkimiste 
pädevusalasse. Need lepingud on kooskõlas 
käesoleva direktiivi sätete ja asjakohaste 
riiklike rakendamismeetmetega.

Or. el

Justification

Women's many family commitments often work as a disincentive to their access to the job 
market or to full-time employment. Member States should also promote dialogue at the level 
of the social partners on the subject of opportunities for women to combine private and 
professional commitments so that access to the job market is feasible for them.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 63
Artikli 22 lõige 3

3. Liikmesriigid ergutavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal.

3. Liikmesriigid ergutavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal, töö 
saamisel, kutseõppes ja kõrgemale 
ametijärgule viimisel..

Or. fr

Justification

Such inequalities may occur not only at the workplace but also in access to employment and 
to vocational training and advancement; the monitoring of working practices must therefore 
cover all these areas. The first part of the amendment does not affect the English version.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 64
Artikli 22 lõige 3
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3. Liikmesriigid ergutavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal.

3. Liikmesriigid hoolitsevad, et tööandjad 
edendaksid kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal. 
Tööandjate tegevusetus selles valdkonnas 
tuleks avalikustada ja selle eest tuleks 
karistada.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 65
Artikli 22 lõige 3

3. Liikmesriigid ergutavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal.

3. Liikmesriigid nõuavad kooskõlas riiklike 
õigusnormide, kollektiivlepingute või 
tavadega, et tööandjad edendaksid 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal.

Or. en

Justification

Recent Commission reports show that, despite legislation promoting equal treatment, that 
discrimination is still prevalent in the work place. Member States require to ensure that 
employers are taking proactive steps to eliminate inequalities, and in particular to take 
narrow the gender pay gap.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 66
Artikli 22 lõige 3

3. Liikmesriigid ergutavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal.

3. Liikmesriigid ergutavad tööandjaid 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute või tavadega edendama 
plaanipäraselt ja süstemaatiliselt meeste ja 
naiste võrdset kohtlemist töökohal.Ühtlasi 
korraldavad liikmesriigid tööandjate ja 
laiema üldsuse teadlikkuse suurendamiseks 
kampaaniaid võrdsete võimalustega seotud 
küsimuste asjus töö- ja ametialases 
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tegevuses. 

Or. el

Justification

Informing and increasing the awareness of the public of the need for equality between men 
and women in the field of employment is essential. Equality in employment cannot be 
achieved in practice simply by enacting legislation and requiring the Member States to 
implement it without a simultaneous change in mentality.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 67
Artikli 22 lõige 4

4.  4. Sel eesmärgil ergutatakse tööandjaid 
andma töötajaile ja/või nende esindajaile 
asjakohaste korrapäraste vaheaegade järel 
vajalikku teavet meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise kohta ettevõttes.

See teave võib sisaldada statistikat meeste ja 
naiste proportsionaalse esindatuse kohta 
organisatsiooni erinevatel tasanditel ja 
võimalikke meetmeid olukorra 
parandamiseks koostöös töötajate 
esindajatega. 

See teave sisaldab aruannet naistele ja 
meestele erinevate kohustuste jagamise 
kohta, ülevaadet naiste ja meeste 
kohustuste liigitusest, neile makstavast 
tasust ja tasuerinevustest ning võimalikke 
meetmeid olukorra parandamiseks koostöös 
töötajate esindajatega.

Or. fi

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 68
Artikli 22 lõige 4

4. Sel eesmärgil tuleks tööandjaid ergutada
andma töötajaile ja/või nende esindajaile 
asjakohaste korrapäraste vaheaegade järel 
vajalikku teavet meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise kohta ettevõttes. See teave võib 
sisaldada statistikat meeste ja naiste 
proportsionaalse esindatuse kohta 
organisatsiooni erinevatel tasanditel ja 

4. Sel eesmärgil peavad tööandjad andma 
töötajaile ja/või nende esindajaile 
asjakohaste korrapäraste vaheaegade järel 
vajalikku teavet meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise kohta ettevõttes. See teave peaks 
sisaldama statistikat meeste ja naiste 
proportsionaalse esindatuse kohta 
organisatsiooni erinevatel tasanditel ja 
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võimalikke meetmeid olukorra 
parandamiseks koostöös töötajate 
esindajatega. 

võimalikke meetmeid olukorra 
parandamiseks koostöös töötajate 
esindajatega. 

Or. en

Justification

Recent Commission reports show that, despite legislation promoting equal treatment, that 
discrimination is still prevalent in the work place. Member States require to ensure that 
employers are taking proactive steps to eliminate inequalities, and in particular to take 
narrow the gender pay gap.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Van Lancker ja Christa Prets

Muudatusettepanek 69
Artikli 22 lõige 4

4. Sel eesmärgil tuleks tööandjaid ergutada 
andma töötajaile ja/või nende esindajaile 
asjakohaste korrapäraste vaheaegade järel 
vajalikku teavet meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise kohta ettevõttes.
See teave võib sisaldada statistikat meeste ja 
naiste proportsionaalse esindatuse kohta 
organisatsiooni erinevatel tasanditel ja 
võimalikke meetmeid olukorra 
parandamiseks koostöös töötajate 
esindajatega. 

4. Sel eesmärgil tuleks tööandjaid ergutada 
andma töötajaile ja/või nende esindajaile 
asjakohaste korrapäraste vaheaegade järel 
vajalikku teavet meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise kohta ettevõttes.
See teave peaks sisaldama statistikat meeste 
ja naiste proportsionaalse esindatuse kohta 
organisatsiooni erinevatel tasanditel ja 
võimalikke meetmeid olukorra 
parandamiseks koostöös töötajate 
esindajatega. 

Or. en

Justification

Important to ensure that information also includes statistics on the representation of men and 
women.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mary Honeyball

Muudatusettepanek 70
Artikli 22 lõige 4

4. Sel eesmärgil tuleks tööandjaid ergutada 
andma töötajaile ja/või nende esindajaile 
asjakohaste korrapäraste vaheaegade järel 

4. Sel eesmärgil tuleks tööandjaid ergutada 
andma töötajaile ja/või nende esindajaile 
asjakohaste korrapäraste vaheaegade järel 
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vajalikku teavet meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise kohta ettevõttes.
See teave võib sisaldada statistikat meeste ja 
naiste proportsionaalse esindatuse kohta 
organisatsiooni erinevatel tasanditel ja 
võimalikke meetmeid olukorra 
parandamiseks koostöös töötajate 
esindajatega. 

vajalikku teavet meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise kohta ettevõttes. See teave võib 
sisaldada statistikat meeste ja naiste 
proportsionaalse esindatuse kohta 
organisatsiooni erinevatel tasanditel, nende 
suhtelist tasu ja võimalikke meetmeid 
olukorra parandamiseks koostöös töötajate 
esindajatega. 

Or. en

Justification

A key issue for the EU and Member States is the continuing pay gap between men and women.
Recent Commission reports show that, despite legislation promoting equal treatment, 
discrimination is still prevalent in the work place. The first step in seeking to close the pay 
gap is to identify where pay inequality exists. One of the fundamental problems in addressing 
the pay gap is that a significant proportion of employers have not carried out pay reviews and 
so do not have information about the relative pay of men and women within their 
organisation. Without that information they cannot begin to address the pay inequality within 
their organisation in a systematic way. The amendment seeks to address this and offers a first 
step towards tackling pay inequality in a systematic way with the workforce and their 
representatives - a more effective means than individuals taking equal pay cases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 71
Artikkel 26

Liikmesriigid kehtestavad reeglid 
sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 
vastavalt käesolevale direktiivile vastu 
võetud siseriiklike õigusnormide
rikkumisel, ja võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada nende rakendamine.  
Sanktsioonid, mis võivad sisaldada 
kannatanule hüvitise maksmist, peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni nendest sätetest hiljemalt artiklis 
33 määratud kuupäevaks ja teavitavad 
komisjoni viivitamatult mistahes 
hilisematest muudatustest neis sätetes. 

Liikmesriigid kehtestavad reeglid 
sanktsioonide kohta, mida rakendatakse 
võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte rikkumisel, ja võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine.  Sanktsioonid, mis võivad 
sisaldada kannatanule hüvitise maksmist, 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni nendest sätetest hiljemalt artiklis 
33 määratud kuupäevaks ja teavitavad 
komisjoni viivitamatult mistahes 
hilisematest muudatustest neis sätetes.

Or. en
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Justification

The expression “sanctions applicable to infringements of the national provisions adopted 
pursuant to this Directive” may create confusion. The ECJ has ruled that effective sanctions 
should be provided for and applied to infringements “of the prohibition of discrimination”, 
more generally, or of the principle of equal treatment. This implies that the infringement of 
any national provision prohibiting gender discrimination, not only of the provisions 
implementing the Directive, as well as the direct infringement of EC law must be penalised 
(including by national courts) by effective sanctions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 72
Artikkel 27

Liikmesriigid ergutavad kooskõlas riiklike 
õigusnormide, kollektiivlepingute või 
tavadega tööandjaid ja kutseõppe 
kättesaadavuse eest vastutavaid isikuid, et 
nad võtaksid meetmeid, vältimaks igasugust 
soolist diskrimineerimist, eelkõige 
ahistamist ja seksuaalset ahistamist 
töökohas.

Liikmesriigid nõuavad kooskõlas riiklike 
õigusnormide, kollektiivlepingute või 
tavadega, et tööandjad ja kutseõppe 
kättesaadavuse eest vastutavad isikud 
võtaksid tõhusaid meetmeid, vältimaks 
igasugust soolist diskrimineerimist, eelkõige 
ahistamist ja seksuaalset ahistamist 
töökohas, töö saamisel, kutseõppes, 
kõrgemale ametijärgule viimisel ja 
töötingimustes.

Or. fr

Justification

Such inequalities may occur not only at the workplace but also in access to employment and 
to vocational training and advancement; the monitoring of working practices must therefore 
cover all these areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anneli Jäätteenmäki

Muudatusettepanek 73
Artikkel 27

Liikmesriigid ergutavad, 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute
või tavadega tööandjaid ja kutseõppe 

Liikmesriigid hoolitsevad, 
kooskõlas riiklike õigusnormide, 
kollektiivlepingute
või tavadega tööandjaid ja kutseõppe 
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kättesaadavuse eest vastutavaid isikuid, et
nad võtaksid meetmeid, vältimaks igasugust 
soolist diskrimineerimist, eelkõige 
ahistamist ja seksuaalset ahistamist 
töökohas.

kättesaadavuse eest vastutavaid isikuid, et
nad võtaksid meetmeid, vältimaks igasugust 
soolist diskrimineerimist, eelkõige 
ahistamist ja seksuaalset ahistamist 
töökohas. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 74
Artikli 27 teine lõik a (uus)

Tööandjaid ja kutseõppe eest vastutavaid 
isikuid ergutatakse samuti oma kohustuste 
raames võtma esimeses lõikes viidatud 
meetmeid.

Or. fr

Justification

Such inequalities may occur not only at the workplace but also in access to employment and 
to vocational training and advancement; the monitoring of working practices must therefore 
cover all these areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 75
Artikkel 28 a (uus)

Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada võrdse kohtlemise põhimõtte 
kaitsmise seisukohalt käesoleva direktiivi 
sätetest soodsamad sätted.

Or. fr

Justification

The text of Article 8e, point 1 of Directive 2002/73/EC should be inserted into this proposal 
as it gives Member States the possibility of ensuring a higher level of protection in the area of 
equal treatment.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 76
Artikkel 30

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel võetud meetmed koos juba 
kehtivate sätetega tehakse kõigile 
asjaomastele isikutele sobival viisil 
teatavaks, näiteks töökohas.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel võetud meetmed koos juba 
kehtivate sätetega tehakse kõigile 
asjaomastele isikutele sobival viisil 
teatavaks, näiteks töökohas, töö saamisel, 
kutseõppes ja kõrgemale ametijärgule 
viimisel.

Or. fr

Justification

Such inequalities may occur not only at the workplace but also in access to employment and 
to vocational training and advancement; the monitoring of working practices must therefore 
cover all these areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 77
Artikli 31 lõige 2 a (uus)

2 a) Liikmesriigid hindavad artikli 13 
lõikes 2 viidatud ametialast tegevust, et 
sotsiaalse olukorra muutumise põhjal 
otsustada, kas kõnealuste erandite 
säilitamine on õigustatud. Nad teatavad 
komisjonile selle hindamise tulemustest iga 
nelja aasta järel. Selle teabe põhjal koostab 
komisjon iga nelja aasta järel aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en

Justification

This provision is included in Article 13, as paragraph 3. However, this is a final provision of 
Directive 76/207 and it belongs to the final provisions of the Recast Directive, as a 3rd

paragraph of Article 31. Furthermore, the periodical reports of the Member States and the 
Commission will also enable the EP to monitor the implementation of the gender equality 
principle which is endangered by persisting, non transparent, derogations.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 78
Artikkel 32

Hiljemalt 30. juuniks 2008. aastaks vaatab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
läbi ja esitab vajaduse korral 
parandusettepanekuid.

Hiljemalt 30. juuniks 2008. aastaks vaatab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
läbi ja esitab vajaduse korral 
parandusettepanekuid. Eelkõige kasutab 
komisjon kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, et kohaldada karistusi neile 
liikmesriikidele, kes pole veel käesolevat 
direktiivi üle võtnud. 

Or. fr

Justification

It is crucially to draw attention to the importance of transposition which, if it is not achieved, 
will mean that European citizens cannot enforce the rights granted by this legislation in their 
respective Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 79
Artikli 8 punkt 1

1. Sätete hulka, mis on võrdse kohtlemise 
põhimõttega vastuolus, kuuluvad otseselt 
või kaudselt soolisel kuuluvusel põhinevad 
sätted, 

1. Võrdse kohtlemise põhimõttega on 
vastuolus sätted, mis põhinevad otseselt või 
kaudselt soolisel kuuluvusel ja põhjustavad 
järgnevat: 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 80
Artikli 8 lõike 1 punkt h

h) määrates erineval tasemel toetused, välja 
arvatud siis, kui on vaja võtta arvesse 
kindlustusmatemaatilisi tegureid, mis on 
sissemaksetega määratud pensioniskeemi 
korral soo alusel erinevad; väljamaksega 

Erineval tasemel toetuste sätestamine
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määratud kogumispensioni skeemide puhul 
võivad teatavad komponendid olla 
ebavõrdsed, kui summade erinevus tuleneb 
meeste ja naiste puhul erinevate 
kindlustusmatemaatiliste tegurite 
kasutamisest skeemi rahastamise ajal;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 81
Artikli 8 lõike 1 punkt j

j) määrates tööandjate osaluse erinevad 
tasandid, välja arvatud:
i) sissemaksetega määratud pensioniskeemi 
korral, kui eesmärgiks on võrdsustada 
lõplike toetuste suurus või muuta need 
kummagi soo jaoks võrdsemaks,
ii) väljamaksega määratud kogumispensioni 
skeemide puhul, kus tööandja osalus peab 
tagama rahaliste vahendite piisavuse, mida 
määratletud toetuste kulude katteks vaja 
läheb;

j) Tööandjate osaluse erinevate määrade 
sätestamine (ülejäänu kustutatud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 82
Artikli 8 lõike 1 punkt k

k) kehtestada erinevad standardid või 
ainult ühest soost töötajatele kohaldatavad 
standardid, välja arvatud punktides h, i ja j 
ettenähtud juhtudel, millest lähtuvalt 
töötaja kindlustusskeemist lahkumise 
korral tagatakse või säilitatakse õigus 
toetustele tulevikus.

k) Erinevate sätete või ainult ühest soost
töötajatele kohaldatavate sätete 
kehtestamine juhuks, kui töötaja 
kindlustusskeemist lahkub.
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Or. en

Justification

As far as questions of pay shall be covered in the revision, it should be ensured, that these 
provisions only execute Article 141 section 1EC Treaty but not change the content of Article 
141 section 1 EC Treaty.

It seems questionable whether it is compatible with Article 141 section 1 EC Treaty to allow 
for higher contributions or lower benefits on the basis of sex in occupational social security 
schemes as Article 6 lit. h of Directive 86/378/EEC as amended by Directive 96/97/EEC 
provides for and is taken up by Article 8 section 1 lit. h of the revision, since this allowance 
has only been used to the detriment of female employees.

The problem of justification of unequal treatment on the basis of sex by actuarial calculations 
does not only exist with respect to matters of employment and occupation. Accordingly, the 
Commission comments on the discussed proposal for a directive on Article 13 EC Treaty that 
this custom is incompatible with stipulations of Community law. It would not be justified to 
leave the impression in a proposal for a directive for employers and financial services that 
higher contributions or lower benefits on the basis of sex would be permitted in occupational 
social security schemes on the basis of Article 141 section 1 EC Treaty. The exemption from 
Article 141 section 1 EC Treaty as it is currently provided for in Article 6 lit. h of directive 
96/97/EEC is incompatible with the principal of equal pay for men and women as derived 
directly from the EC Treaty. Such exemption should not be repeated in the new directive.

The proposed amendments to Article 8 section 1 lit. j and k are the consequence of this.
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