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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 17
Johdanto-osan 12 kappale

(2) Miesten ja naisten yhdenvertainen 
kohtelu on perustavaa laatua oleva yhteisön 
lainsäädännön periaate, jota 
perustamissopimuksen 2 artiklan ja 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön on 
edistettävä kaikessa toiminnassaan.

(2) Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on 
perustavaa laatua oleva yhteisön 
lainsäädännön periaate Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 2 artiklan ja 
3 artiklan 2 kohdan ja Euroopan yhteisön 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti. Kyseisissä 
perustamissopimuksen määräyksissä 
julistetaan miesten ja naisten välinen tasa-
arvo yhteisön "päämääräksi" ja 
"pyrkimykseksi" ja asetetaan positiivinen 
velvoite edistää sitä kaikessa toiminnassa.

Or. en
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Perustelu

Perusperiaate ei ole miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu vaan tasa-arvo (EY:n 
perustamissopimuksen 2 artikla ja 3 artiklan 2 kohta, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
23 artikla ja direktiivin 2004/113/EY johdanto-osan 4 kappale). Virkettä "Kyseisissä 
perustamissopimuksen määräyksissä julistetaan miesten ja naisten välinen tasa-arvo yhteisön 
"päämääräksi" ja "pyrkimykseksi", joka sisältyy direktiivin 2002/73/EY johdanto-osan 
4 kappaleeseen, ei pidä poistaa, sillä siinä tuodaan esille sukupuolten välisen tasa-arvon 
luonne ja perustava merkitys, jota perustamissopimuksessakin painotetaan. Sen tähden se on 
sisällytetty direktiivin 2004/113/EY johdanto-osan 5 kappaleeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 18
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Miesten ja naisten yhdenvertainen 
kohtelu on perustavaa laatua oleva yhteisön 
lainsäädännön periaate, jota 
perustamissopimuksen 2 artiklan ja 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön on 
edistettävä kaikessa toiminnassaan.

(2) Miesten ja naisten yhdenvertainen 
kohtelu on perustavaa laatua oleva yhteisön 
lainsäädännön periaate, jota 
perustamissopimuksen 2 artiklan ja 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön on 
edistettävä kaikessa toiminnassaan. 
Yhdenvertaiseen kohteluun kuuluu 
sukupuolenvaihdoksen läpi käyneiden 
henkilöiden tasa-arvoisuus.

Or. en

Perustelu

Säännöstä tarvitaan varmistamaan, että yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä, joissa 
velvoitetaan turvaamaan transseksuaalien oikeudet, noudatetaan (katso asia C-13/94, P v. S 
ja Cornwall County Council (Kok. 1996, s. I-2143) ja asia C-117/01, K.B. v. National Health 
Service Pensions Agency ja Secretary of State for Health, tuomio 7.1.2004). Katso myös 
2 artiklan 2 kohdan c alakohtaa (uusi) koskeva tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 19
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
21 ja 23 artiklassa kielletään kaikenlainen 
sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
vahvistetaan miesten ja naisten oikeus 

(4) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
21 ja 23 artiklassa kielletään kaikenlainen 
sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
vahvistetaan miesten ja naisten oikeus 
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yhdenvertaiseen kohteluun kaikilla 
elämänaloilla, myös työhön, ammattiin ja 
palkkaan liittyvissä asioissa.

yhdenvertaiseen kohteluun kaikilla 
elämänaloilla, myös asioissa, jotka liittyvät
työhön, ammattiin, palkkaan ja kummankin 
vanhemman yksilölliseen oikeuteen 
asianmukaiseen vanhempainlomaan.

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa vanhempainlomadirektiiviä 96/34/EY, jossa säädetään, että vanhempainloma 
on kummankin vanhemman yksilöllinen oikeus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 20
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Henkilön sukupuoleen liittyvä häirintä ja 
sukupuolinen häirintä on miesten ja naisten 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen vastaista, 
ja tämän vuoksi sitä olisi pidettävä 
sukupuoleen perustuvana syrjintänä tämän 
direktiivin mukaisesti. Kyseisiä syrjinnän 
muotoja ei ilmene ainoastaan työpaikalla, 
vaan myös työhön ja ammatilliseen 
koulutukseen pääsymahdollisuuksien 
yhteydessä.

(6) Henkilön sukupuoleen liittyvä häirintä ja 
sukupuolinen häirintä on miesten ja naisten 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen vastaista, 
ja on tämän vuoksi sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää tämän direktiivin mukaisesti. 
Kyseisiä syrjinnän muotoja ei ilmene 
ainoastaan työpaikalla, vaan myös työhön ja 
ammatilliseen koulutukseen 
pääsymahdollisuuksien yhteydessä sekä 
ylenemisessä. Nämä syrjinnän muodot on 
siksi syytä kieltää. Mikäli niitä edelleen 
esiintyy, niistä olisi määrättävä varoittavat 
ja oikeasuhteiset seuraamukset 
tuomioistuimissa..

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus perustuu EY:n perustamissopimuksen 13, 137 ja 141 artiklaan sekä Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joiden nojalla sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistaminen on perusoikeus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt

Tarkistus 21
Johdanto-osan 7 kappale
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(7) Työnantajia ja ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavia olisi tässä 
yhteydessä kannustettava toteuttamaan 
toimenpiteitä kaikkien syrjinnän muotojen 
torjumiseksi ja erityisesti häirinnän ja 
sukupuolisen häirinnän ehkäisemiseksi 
työpaikoilla kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti.

(7) Työnantajia ja ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavia olisi tässä 
yhteydessä kannustettava toteuttamaan 
toimenpiteitä kaikkien syrjinnän muotojen, 
erityisen haavoittuvien, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien naisten syrjintä 
mukaan lukien, torjumiseksi ja erityisesti 
häirinnän ja sukupuolisen häirinnän 
ehkäisemiseksi työpaikoilla sekä työnsaanti-
ja koulutusmahdollisuuksien yhteydessä
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Etnisiin vähemmistöihin kuuluvia naisia syrjitään sekä sukupuolen että etnisen alkuperän 
vuoksi. Tätä ryhmää ei saa unohtaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 22
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Työnantajia ja ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavia olisi tässä 
yhteydessä kannustettava toteuttamaan 
toimenpiteitä kaikkien syrjinnän muotojen 
torjumiseksi ja erityisesti häirinnän ja 
sukupuolisen häirinnän ehkäisemiseksi 
työpaikoilla kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti.

(7) Työnantajia ja ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavia olisi tässä 
yhteydessä kannustettava toteuttamaan 
toimenpiteitä kaikkien syrjinnän muotojen 
torjumiseksi ja erityisesti häirinnän ja 
sukupuolisen häirinnän ehkäisemiseksi 
työpaikoilla, työhön ja ammatilliseen 
koulutukseen pääsymahdollisuuksien 
yhteydessä sekä ylenemisessä, kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Häirintää ja seksuaalista häirintää ei esiinny pelkästään työpaikalla vaan myös työpaikan 
saamisen ammatilliseen koulutukseen pääsemisen ja ylenemisen yhteydessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker, Christa Prets

Tarkistus 23
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa pyrittävä 
torjumaan edelleen olemassa olevia 
sukupuoleen perustuvia palkkaeroja ja 
työmarkkinoiden laajamittaista eriytymistä 
sukupuolen mukaan soveltamalla joustavia 
työaikajärjestelyjä, jotka antavat sekä 
miehille että naisille paremmat 
mahdollisuudet yhdistää perhe- ja 
työelämä. Näihin sisältyvät järjestelyt, joilla 
mahdollistetaan asianmukainen 
vanhempainloma kummallekin 
vanhemmalle sekä lasten ja huollettavien 
henkilöiden kohtuuhintaisten 
hoitopalvelujen saatavuus.

Or. en

Perustelu

Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen edellyttää sekä miehiä että naisia koskevia 
muutoksia. Siksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa huolehtivat sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseen tarkoitetuista uusista strategioista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 24
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa pyrittävä 
torjumaan edelleen olemassa olevia 
sukupuoleen perustuvia palkkaeroja ja 
työmarkkinoiden laajamittaista eriytymistä 
sukupuolen mukaan soveltamalla joustavia 
työaikajärjestelyjä, jotka antavat sekä 
miehille että naisille paremmat 
mahdollisuudet yhdistää perheen ja työn. 
Näihin sisältyvät asianmukaiset säännökset 
vanhempainlomasta, jota voivat ottaa 
molemmat vanhemmat, sekä kaikista 
perhesyistä otetuista lomista, ilman että 



PE 357.804v01-00 6/38 AM\565760FI.doc

FI

luodaan uusia taloudellisia tai muita 
oikeuksia..

Or. fr

Perustelu

Ehdotukseen on työntekijöiden suojelemiseksi sisällytettävä kaikki lomat, joita miehet ja 
naiset voivat ottaa perhesyistä, ilman että sen perusteella luodaan uusia taloudellisia tai 
muita oikeuksia jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker, Christa Prets

Tarkistus 25
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että sukupuolen käytöstä määräävänä 
vakuutusmatemaattisena tekijänä kootaan, 
julkaistaan ja saatetaan säännöllisesti ajan 
tasalle tarkkoja tietoja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää velvoittaa jäsenvaltiot direktiivin 2004/113/EY mukaisesti keräämään tarkkoja 
tietoja sukupuolen käytöstä määräävänä vakuutusmatemaattisena tekijänä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker, Christa Prets

Tarkistus 26
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

(13 b) Tietoihin, jotka jäsenvaltiot 
ilmoittavat komissiolle 31 artiklan 
mukaisesti, on sisällyttävä jäsenvaltioiden 
kokoamat, julkaisemat ja säännöllisesti 
ajan tasalle saattamat tarkat tiedot 
sukupuolen käytöstä määräävänä 
vakuutusmatemaattisena tekijänä.

Or. en
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Perustelu

Katso uutta johdanto-osan 13 a kappaletta koskeva tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 27
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Miesten ja naisten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanon 
kannalta työhön ja ammattiin liittyvissä 
asioissa on tärkeää tukea 
yliopistotutkinnon suorittaneiden naisten 
sijoittumista suuremmassa määrin heidän 
ammatillista alaansa ja koulutustasoaan 
vastaaviin työpaikkoihin.

Or. el

Perustelu

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden naisten osuus on kasvanut merkittävästi ja on nyt 
noin 60 prosenttia. Kuitenkin koulutustaan vastaavan tasoisissa ylemmän portaan 
työpaikoissa työskentelevien naisten määrä on tähän nähden suhteettoman pieni. Tasa-arvo 
ammattiin liittyvissä asioissa edellyttää yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä minkä tahansa 
tasoiseen työpaikkaan työmarkkinoilla. Naisten sijoittuminen pätevyystasoaan alempiin 
työpaikkoihin merkitsee tästä syystä heihin kohdistuvaa syrjivää kohtelua. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 28
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Perustamissopimuksen 141 artiklan 
4 kohdan mukaisesti yhdenvertaisen 
kohtelun periaate ei estä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai toteuttamasta 
erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna 
olevan sukupuolen ammatillisen toiminnan 
harjoittamista taikka ehkäistä tai hyvittää 
ammattiuraan liittyviä haittoja. 

(16) Perustamissopimuksen 141 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, ja jotta miesten ja 
naisten täysi tosiasiallinen tasa-arvo 
toteutuisi työelämässä, yhdenvertaisen 
kohtelun periaate ei estä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai toteuttamasta 
erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna 
olevan sukupuolen ammatillisen toiminnan 
harjoittamista taikka ehkäistä tai hyvittää 
ammattiuraan liittyviä haittoja. 
Nykytilanteen ja Amsterdamin 
sopimukseen liitetyn julistuksen n:o 28 
huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi 
ensisijaisesti pyrittävä parantamaan 
naisten asemaa työelämässä.

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan 4 kohdan ensimmäinen osa ("Jotta miesten ja 
naisten välinen täysi tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi työelämässä"), joka viittaa myönteisiin 
toimiin keinona toteuttaa sukupuolten tasa-arvo käytännössä, puuttuu tekstistä ja olisi 
lisättävä. Viittausta Amsterdamin sopimukseen liitettyyn julistukseen n:o 28, jossa todetaan, 
että "jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti pyrittävä parantamaan naisten asemaa työelämässä", 
ei pidä poistaa, koska käytännössä epätasa-arvo koskettaa enimmäkseen naisia ja tämä 
eriarvoisuus on kiireesti ja ensisijaisesti pyrittävä poistamaan myönteisin toimin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 29
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Tuomioistuin on johdonmukaisesti 
vahvistanut, että tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen mukaisesti on perusteltua 
suojella naisia heidän biologisen tilansa 
takia raskauden ja äitiysvapaan aikana. Tällä 
direktiivillä ei näin ollen rajoiteta 
toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 

(18) Tuomioistuin on johdonmukaisesti 
vahvistanut, että tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen mukaisesti on perusteltua 
suojella naisia heidän biologisen tilansa 
takia raskauden ja äitiysvapaan aikana sekä 
toteuttaa toimia äitiyden suojelemiseksi 
keinona varmistaa sukupuolten tasa-arvon 
toteutuminen. Tällä direktiivillä ei näin 
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turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
kannustamiseksi työssä 19 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/85/ETY soveltamista. 

ollen rajoiteta toimenpiteistä raskaana 
olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden parantamisen kannustamiseksi 
työssä 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/85/ETY eikä 
vanhempainlomaa koskevasta 
puitesopimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 
1996 annetun neuvoston direktiivin 
96/34/ETY soveltamista. 

Or. en

Perustelu

Lisäykset ovat erittäin tärkeitä, jotta säännöksiä naisten suojelusta äitiyden perusteella sekä 
perhe- ja työelämän yhdistämisestä tulkittaisiin oikein. Sen lisäksi ne ovat tärkeitä Euroopan 
tulevaisuuden kannalta, koska toimet äitiyden suojelemiseksi ja perhe- ja työelämän 
yhdistämiseksi ovat välttämättömiä, jos unioni haluaa saavuttaa strategiset sosiaaliset ja 
taloudelliset tavoitteensa (Lissabonin strategia) ja selvitä väestöllisistä ongelmistaan, jotka 
uhkaavat sen tulevaisuutta ja sen selviämistä ylipäänsä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 30
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Selkeyden vuoksi olisi asianmukaista 
säätää nimenomaisesti naisten työsuhteeseen 
liittyvien oikeuksien suojelusta äitiysvapaan 
aikana ja erityisesti oikeudesta palata 
samaan tai vastaavanlaiseen tehtävään 
joutumatta kärsimään työehtojen tai -olojen 
heikennyksestä tällaisen vapaan vuoksi.

(19) Selkeyden vuoksi olisi asianmukaista 
säätää nimenomaisesti naisten työsuhteeseen 
liittyvien oikeuksien suojelusta äitiysvapaan 
aikana ja erityisesti naisten 
oikeudesta palata samaan tai 
vastaavanlaiseen tehtävään joutumatta 
kärsimään työehtojen tai -olojen 
heikennyksestä tällaisen vapaan vuoksi sekä 
saada edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin heillä olisi oikeus 
poissaolonsa aikana.

Or. en
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Perustelu

Tämä erityisoikeus heijastaa yhteisöjen tuomioistuimen eritoten asiassa C-136/95, CNAVTS 
v. Thibault (Kok. 1998, s. I-2011), luomaa tärkeää oikeuskäytäntöä ja liittää sen osaksi 
yhteisön säännöstöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 31
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tosiasiallinen toteutuminen vaatii 
asianmukaisten menettelyiden käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa.

(20) Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tosiasiallinen toteutuminen vaatii 
asianmukaisten menettelyiden käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa, kuten menettelyä 
päivitettyjen tilastotietojen toimittamiseksi 
komissiolle yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen toteutumisesta kansallisessa 
lainsäädännössä ja käytännössä.

Or. fr

Perustelu

Tekstin selventämiseksi on tarpeen täsmentää käsitettä "asianmukaiset menettelyt". Niihin on 
sisällytettävä tietojen kerääminen ja julkaiseminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 32
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tosiasiallinen toteutuminen vaatii 
asianmukaisten menettelyiden käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa.

(20) Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
tosiasiallinen toteutuminen vaatii 
asianmukaisten menettelyiden käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa, kuten menettelyjä, joilla 
komissiolle tarjotaan päivitetyt ja 
virheettömät tilastotiedot yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen toteutumisen 
tilanteesta jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä ja käytännössä.

Or. en



AM\565760FI.doc 11/38 PE 357.804v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 33
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Koska oikeus tehokkaaseen 
oikeussuojaan on perustavanlaatuinen, on 
aiheellista varmistaa, että työntekijällä on 
tämä suoja myös sen työsuhteen päätyttyä, 
jossa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
rikkomisen väitetään tapahtuneen.

(24) Koska oikeus tehokkaaseen 
oikeussuojaan on perustavanlaatuinen, on 
aiheellista varmistaa, että työntekijällä on 
tämä suoja myös sen työsuhteen päätyttyä, 
jossa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
rikkomisen väitetään tapahtuneen. 
Työntekijällä, joka puolustaa tämän 
direktiivin nojalla suojeltua henkilöä tai 
antaa tämän puolesta todistajanlausunnon, 
olisi oltava sama suoja.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää suojella syrjityn työntekijän työtovereita, jotka tukevat työtoveriaan tai 
todistavat tämän puolesta, sillä myös heistä tulee usein uhreja. Lisätty virke sisällytettiin 
direktiiviin 2002/73/EY, sillä kokemus ja tutkimus olivat osoittaneet, että merkittävä syy 
naisten haluttomuuteen turvautua tuomioistuimiin tai edes toimivaltaisiin viranomaisiin on 
näytön puute. Syrjinnän kohteen työtoverit pelkäävät yhtä lailla syrjityksi tulemista ja 
välttävät todistamista tuomioistuimessa tai viranomaisten edessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 34
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Koska oikeus tehokkaaseen 
oikeussuojaan on perustavanlaatuinen, on 
aiheellista varmistaa, että työntekijällä on 
tämä suoja myös sen työsuhteen päätyttyä, 
jossa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
rikkomisen väitetään tapahtuneen.

(24) Koska oikeus tehokkaaseen
oikeussuojaan on perustavanlaatuinen, on 
aiheellista varmistaa, että työntekijällä on 
tämä suoja myös sen työsuhteen päätyttyä, 
jossa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
rikkomisen väitetään tapahtuneen. 
Työntekijällä, joka puolustaa tämän 
direktiivin nojalla suojeltua henkilöä tai 
antaa tämän puolesta todistajan 
lausunnon, olisi oltava sama suoja.

Or. fr
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Perustelu

Tämän direktiivin nojalla suojeltua henkilöä puolustavan tai hänen puolestaan todistajan 
lausunnon antavan työntekijän oikeudesta säädetään direktiivissä 2002/73/EY. Siksi on 
perusteltua sisällyttää ehdotukseen direktiivin 2002/73/EY johdanto-osan 17 kappale sen 
selventämiseksi, että kyseinen työntekijä on oikeutettu samanlaiseen suojeluun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 35
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Yhteisöjen tuomioistuin on selvästi 
vahvistanut, että ollakseen tehokas 
yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää, 
että sen rikkomisen johdosta maksettavan 
korvauksen on oltava riittävä suhteessa 
vahinkoon. Tämän vuoksi on asianmukaista 
olla vahvistamatta tällaisen korvauksen 
enimmäismäärää.

(25) Yhteisöjen tuomioistuin on selvästi 
vahvistanut, että ollakseen tehokas 
yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää, 
että sen rikkomisen johdosta maksettavan 
korvauksen – silloin kun jäsenvaltion 
lainsäädännössä määrätty seuraamus on 
korvaus – on oltava riittävä suhteessa 
vahinkoon. Tämän vuoksi on asianmukaista 
olla vahvistamatta tällaisen korvauksen 
enimmäismäärää.

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen sanamuoto saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä vaadittujen 
seuraamusten luonteesta. Siitä saa sen virheellisen käsityksen, että yhteisön lainsäädännössä 
vaaditaan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen rikkomisesta langetettavaksi seuraamukseksi 
vain korvausta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker, Christa Prets

Tarkistus 36
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

(28 a) Jotta syitä miesten ja naisten 
erilaiseen kohteluun työhön liittyvissä 
kysymyksissä ymmärrettäisiin paremmin, 
olisi kehitettävä ja analysoitava 
vertailukelpoisia sukupuoleen perustuvia 
tietoja ja tilastoja, jotka on toimitettava 
saataville asianmukaisilla tasoilla.

Or. en
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Perustelu

Käytettävissä olevat tiedot eivät aina riitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 37
1 artiklan 3 kohta

Siinä on myös säännöksiä, joilla pyritään 
takaamaan, että täytäntöönpanoa tehostetaan 
ottamalla käyttöön asianmukaiset 
menettelyt.

Siinä on myös säännöksiä, joilla pyritään 
takaamaan, että täytäntöönpanoa tehostetaan 
ottamalla käyttöön asianmukaiset menettelyt 
ja soveltamalla tehokkaita seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Viittaus tehokkaiden seuraamusten soveltamiseen selkiyttää kohtaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 38
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) välillinen syrjintä: tilanne, jossa 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai 
käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen 
perusteella erityisen epäedulliseen asemaan
toiseen sukupuoleen verrattuna, paitsi jos 
kyseisellä säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on puolueettomasti 
perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot 
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia

b) välillinen syrjintä: tilanne, jossa 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai 
käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen 
perusteella erityisen epäedulliseen asemaan 
toiseen sukupuoleen verrattuna, paitsi jos 
kyseisellä säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on puolueettomasti 
perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot 
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia; 
taloudellisia ja talousarvioon liittyviä 
seikkoja ei itsessään pidetä oikeutettuina 
tavoitteina

Or. en

Perustelu

On tärkeää tehdä erittäin selväksi, ettei naisten ja miesten välistä syrjintää voida perustella 
taloudellisin tai budjettisyin ja ettei näitä syitä voida pitää oikeutettuina tavoitteina. 
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Tarkistuksessa todetaan selvin sanoin oikeuskäytäntö, jonka yhteisöjen tuomioistuin on luonut 
muun muassa asiassa C-187/00 Helga Kutz-Bauer v. Freie und Hansestadt Hamburg (Kok. 
2003, s. I-2741) ja asiassa C-77/02 Erika Steinicke v. Bundesanstalt für Arbeit (Kok. 2003, 
s. I-9027). Niissä se totesi, ettei syrjintää voida perustella "pelkästään sillä, että tällaisen 
syrjinnän poistaminen lisäisi sen kustannuksia".

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 39
2 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) työpaikkahäirintä: menettely, jossa 
aggressiivisella puhuttelulla, työyhteisöstä 
eristämisellä, arvostelun tai huhujen 
levittämisellä tai muunlaisella käytöksellä 
luodaan uhkaava, vihamielinen tai 
nöyryyttävä työilmapiiri häirinnän 
kohteena olevalle henkilölle.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 40
2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) direktiivin 92/85/ETY mukainen 
raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvä 
naisten epäedullisempi kohtelu

Or. fr

Perustelu

Kaikkea raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvää naisten epäedullisempaa kohtelua on myös 
pidettävä syrjintänä. 

Koska äitiysloman käsitettä ei ole määritelty, viittaus direktiiviin 92/85/EY on tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 41
2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)
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b a) henkilön epäsuotuisa kohtelu 
sukupuolenvaihdoksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Säännöstä tarvitaan varmistamaan, että yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä, joissa 
velvoitetaan turvaamaan transseksuaalien oikeudet, noudatetaan (katso asia C-13/94, 
P v. S ja Cornwall County Council (Kok. 1996, s. I-2143) ja asia C-117/01, K.B. v. National 
Health Service Pensions Agency ja Secretary of State for Health, tuomio 7.1.2004). Katso 
myös johdanto-osan 2 kappaletta koskeva tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 42
3 artiklan 1 kohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan työtä tekevään 
väestöön, mukaan lukien itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja henkilöt, joiden 
työnteko on keskeytynyt sairauden, 
synnytyksen, tapaturman tai muunlaisen 
kuin vapaaehtoisen työttömyyden vuoksi, 
sekä työnhakijat, sekä eläkkeellä oleviin ja 
työkyvyttömiin työntekijöihin sekä näiden 
työntekijöiden edunsaajiin kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan työtä tekevään 
väestöön, mukaan lukien itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja henkilöt, joiden 
työnteko on keskeytynyt sairauden, 
synnytyksen, isyyden, vanhempainloman,
tapaturman tai muunlaisen kuin 
vapaaehtoisen työttömyyden vuoksi, sekä 
työnhakijat, sekä eläkkeellä oleviin ja 
työkyvyttömiin työntekijöihin sekä näiden 
työntekijöiden edunsaajiin kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä on suojattava sekä miesten että naisten asema vanhempina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 43
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
hyväksyä perustamissopimuksen 
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141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä miesten ja naisten välisen 
täyden tosiasiallisen tasa-arvon 
varmistamiseksi työelämässä.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on ehdotuksessa 14 artiklana II osaston ("Erityiset säännökset") 3 luvussa 
("Miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaate mahdollisuuksissa työhön, 
ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa"). Se olisi kuitenkin 
siirrettävä I osastoon yleiseksi säännökseksi, joten siitä pitäisi tulla uusi 4 artikla nykyisen 
3 artiklan perään. On tärkeää kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan myönteisiä toimia, 
minkä vuoksi niitä olisi painotettava tällä yleisellä säännöksellä, kuten direktiivissä 
2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisesta kohtelusta sekä nk. rotudirektiivissä. 
Tarkistus lisää uuden direktiivin johdonmukaisuutta ja selkeyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 44
4 artikla

Samasta tai samanarvoisesta työstä 
maksettavaan korvaukseen vaikuttavista 
tekijöistä ja ehdoista , on poistettava kaikki 
sukupuoleen perustuva syrjintä.

Samasta tai samanarvoisesta työstä 
maksettavaan korvaukseen vaikuttavista 
tekijöistä ja ehdoista, on poistettava kaikki 
sukupuoleen perustuva syrjintä. 
Työnantajan on perusteltava palkkaero 
objektiivisilla tekijöillä 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On keskeisen tärkeää, että kun miehen ja naisen voidaan osoittaa tekevän samaa tai 
samanarvoista työtä, työnantajan on voitava perustella palkkaero objektiivisin syin, jotka 
eivät liity sukupuoleen. Tarkistuksessa todetaan selvin sanoin yhteisön tuomioistuimen 
oikeuskäytännön periaatteet, ks. erityisesti asia Brunnhofer.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 45
5 a artikla (uusi)
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5 a artikla
Tätä kohtaa sovelletaan työtä tekevään 
väestöön, mukaan lukien itsenäiset 
ammatinharjoittajat, perheyrityksissä 
työskentelevät puolisot, henkilöt, joiden 
työnteko on keskeytynyt sairauden, 
synnytyksen, isyysvapaan, 
vanhempainloman, tapaturman tai 
muunlaisen kuin vapaaehtoisen 
työttömyyden vuoksi, sekä työnhakijat, sekä 
työkyvyttömiin työntekijöihin ja näiden 
työntekijöiden edunsaajiin kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Direktiivillä on taattava yhdenvertainen kohtelu työssä ja kotona.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 46
8 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) evätään oikeuksien jatkuminen tai 
saaminen lakisääteisen tai sopimukseen 
perustuvan ja työnantajan maksaman 
äitiysloman tai perhesyihin perustuvan 
loman aikana

g) evätään oikeuksien jatkuminen tai 
saaminen lakisääteisen tai sopimukseen 
perustuvan ja työnantajan maksaman 
äitiysloman, isyysvapaan ja/tai 
adoptiovapaan tai perhesyihin perustuvan 
loman aikana

Or. fr

Perustelu

Silloin kun työntekijälle voidaan jäsenvaltion lakien nojalla ja tämän ehdotuksen 16 artiklan 
mukaisesti myöntää isyysvapaata tai adoptiovapaata, kyseinen vapaa ei saa johtaa 
ammatillisen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisten oikeuksien jatkumisen tai saamisen 
epäämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 47
13 artiklan 1 kohdan a alakohta
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a) työpaikan, itsenäisenä 
ammatinharjoittajana tehdyn työn tai toimen 
saamisen ehdot, valinta- ja 
työhönottoperusteet mukaan lukien, 
toimialasta ja ammattiasemasta riippumatta, 
uralla eteneminen mukaan lukien

a) työpaikan, itsenäisenä 
ammatinharjoittajana tehdyn työn tai toimen 
saamisen ehdot, valintaperusteet sekä 
pätevyyden arviointiperusteet ja 
työhönottoperusteet sekä kunkintasoiseen 
työpaikkaan sijoittamisen perusteet mukaan 
lukien, toimialasta ja ammattiasemasta 
riippumatta, uralla eteneminen mukaan 
lukien

Or. el
Perustelu

Yhdenvertainen kohtelu ammattiin liittyvissä asioissa vaatii muun muassa naisten valitsemista 
ja sijoittamista avoinna oleviin työpaikkoihin, jotka vastaavat heidän pätevyyttään eivätkä ole 
sitä alemmanasteisia. Naisten mahdollisuus hyödyntää mahdollisimman paljon tietojaan ja 
kykyjään ammatillisessa elämässään on tärkeä osa yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
periaatteen toteuttamista työn alalla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 48
13 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
arvioitava 2 kohdassa tarkoitettua 
ammattitoimintaa koskevia poikkeuksia 
päättääkseen, ovatko ne tapahtuneen 
sosiaalisen kehityksen kannalta edelleen 
perusteltuja. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän arvioinnin tuloksista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on ehdotuksessa 13 artiklan 3 kohta. Se on kuitenkin loppusäännöksenä 
direktiivissä 76/207/ETY ja uudelleenlaaditussa direktiivissä (31 artiklan 3 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 49
14 artikla

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
hyväksyä perustamissopimuksen 
141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 

Poistetaan.
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toimenpiteitä miesten ja naisten välisen 
täyden tosiasiallisen tasa-arvon 
varmistamiseksi työelämässä.

Or. en
Perustelu

On tärkeää kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan myönteisiä toimia, minkä vuoksi niitä olisi 
painotettava yleisellä säännöksellä, kuten direktiivissä 2004/113/EY miesten ja naisten 
yhdenvertaisesta kohtelusta sekä nk. rotudirektiivissä. Tarkistus lisää uuden direktiivin 
johdonmukaisuutta ja selkeyttä.

Tämä säännös on ehdotuksessa 14 artiklana II osaston ("Erityiset säännökset") 3 luvussa 
("Miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaate mahdollisuuksissa työhön, 
ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa"). Se olisi kuitenkin 
siirrettävä I osastoon yleiseksi säännökseksi, joten siitä pitäisi tulla uusi 4 artikla nykyisen 
3 artiklan perään. Siksi 14 artiklan teksti on poistettava ja siirrettävä uudeksi artiklaksi 
I osastoon 3 artiklan perään, ks. asiaa koskeva tarkistus edellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 50
14 artikla

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai
hyväksyä perustamissopimuksen 
141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä miesten ja naisten välisen 
täyden tosiasiallisen tasa-arvon 
varmistamiseksi työelämässä.

Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa ja
hyväksyttävä perustamissopimuksen 
141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä miesten ja naisten välisen 
täyden tosiasiallisen tasa-arvon 
varmistamiseksi työelämässä, esimerkiksi 
tarjoamalla kohtuuhintaisia 
lastenhoitopalveluita.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 51
14 artikla

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
hyväksyä perustamissopimuksen 
141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä miesten ja naisten välisen 
täyden tosiasiallisen tasa-arvon 
varmistamiseksi työelämässä.

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
hyväksyä perustamissopimuksen 
141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä miesten ja naisten välisen 
täyden tosiasiallisen tasa-arvon 
varmistamiseksi työelämässä. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioilla on velvollisuus 
tarjota naisille, joiden vastuulla on lasten 
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tai riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden 
huolto, asianmukaisia tukitoimia sekä 
tällaisten toimien yhdistelmä tai 
mahdollisuus palata kokopäivätyöhön osa-
aikatyökauden jälkeen, jonka aikana heille 
myönnetään yhdenvertainen 
vakuutusturva, terveydenhuolto ja 
mahdollisuus urakehitykseen.

Or. el

Perustelu

Naiset, joilla on pieniä lapsia, yksinhuoltajaäidit ja naiset, joilla on vastuu 
riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden huollosta, ovat tyyppiesimerkkejä henkilöistä, joilla 
kasvaneiden perhevelvoitteiden vuoksi ei ole samoja mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen 
elämään kuin muilla työntekijöillä. Perustamissopimuksen 141 artiklan 4 kohdan toimet on 
periaatteessa suunnattava näille naistyöntekijöille, joilla on vaikeuksia yhdistää perhe-elämä 
ja ammatilliset velvoitteet. Siinä tapauksessa, että perheen tarpeet velvoittavat nämä naiset 
työskentelemään ajoittain osa-aikaisesti, heille on turvattava tänä aikana yhdenvertainen 
mahdollisuus vakuutusturvaan, terveydenhuoltoon ja urakehitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 52
15 artiklan 1 kohta

1. Raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvää 
naisten epäedullisempaa kohtelua on 
pidettävä tässä direktiivissä tarkoitettuna 
syrjintänä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kaikkea raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvää naisten epäedullisempaa kohtelua on myös 
pidettävä syrjintänä. 

Koska äitiysloman käsitettä ei ole määritelty, viittaus direktiiviin 92/85/EY on tarpeen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 53
15 artiklan 2 kohta

2. Naisella on synnytyksen jälkeen 
äitiysvapaan loputtua oltava oikeus palata 
työhönsä tai vastaavaan toimeen työehdoilla, 
jotka eivät ole hänelle aikaisempia 
epäedullisemmat, ja hänen on saatava 
edukseen kaikki työehtojen parannukset, 
joihin hänellä olisi ollut oikeus poissaolonsa 
aikana.

2. Naisella on synnytyksen jälkeen 
äitiysvapaan loputtua tai adoptioon tai 
vanhempainlomaan välittömästi liittyvän 
tai sitä seuraavan poissaolon jälkeen oltava 
oikeus palata työhönsä tai vastaavaan 
toimeen työehdoilla, jotka eivät ole hänelle 
aikaisempia epäedullisemmat, ja hänen on 
saatava edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin hänellä olisi ollut oikeus 
poissaolonsa aikana.

Or. fr

Perustelu

Naisilla ja miehillä on oltava sama työhönpaluusuoja perhesyistä otetun loman jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 54
15 artiklan 2 kohta

2. Naisella on synnytyksen jälkeen 
äitiysvapaan loputtua oltava oikeus palata 
työhönsä tai vastaavaan toimeen työehdoilla, 
jotka eivät ole hänelle aikaisempia 
epäedullisemmat, ja hänen on saatava 
edukseen kaikki työehtojen parannukset, 
joihin hänellä olisi ollut oikeus poissaolonsa 
aikana.

2. Naisella on synnytyksen jälkeen 
äitiysvapaan loputtua oltava oikeus palata 
työhönsä tai vastaavaan toimeen työehdoilla, 
jotka eivät ole hänelle aikaisempia 
epäedullisemmat, ja hänen on saatava 
edukseen kaikki työehtojen parannukset, 
joihin hänellä olisi ollut oikeus poissaolonsa 
aikana. Äitiysvapaalla olevalla naisella on 
oikeus saada edukseen kaikki työehdot, 
tavanomaiseen vähimmäistason 
peruspalkkaan liittyviä ehtoja lukuun 
ottamatta.

Or. en

Perustelu

Äitiyslomalla olevia naisia on kohdeltava kaikin puolin ikään kuin he eivät olisi poissa työstä 
eikä heiltä pitäisi evätä etuja poissaolon vuoksi, lukuun ottamatta täyttä palkkaa, kuten 
yhteisöjen tuomioistuin on todennut muun muassa seuraavissa asioissa: asia C-147/02, 
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Michelle K. Alabaster v. Woolwich plc ja Secretary of State for Social Security (Kok. 2004); 
asia C-411/96, Margaret Boyle ym. v. Equal Opportunities Commission (Kok. 1998); asia 
C-136/95, Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) v. 
Évelyne Thibault (Kok. 1998); asia C-342/93, Gillespie v. Northern Health and Social 
Services Board (Kok. 1996); asia C-333/97, Lewen v. Denda (Kok. 2000); asia C-342/01, 
María Paz Merino Gómez v. Continental Industrias del Caucho SA (Kok. 2004).

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 55
17 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset 
ja/tai hallinnolliset menettelyt, mukaan 
lukien jäsenvaltioiden aiheellisina pitämät 
sovittelumenettelyt, ovat – myös sen 
työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän 
väitetään tapahtuneen – kaikkien niiden 
henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat 
tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että 
heihin ei ole sovellettu tasa-arvoisen 
kohtelun periaatetta, sen jälkeen kun he 
ovat ensin mahdollisesti saattaneet asian 
muun toimivaltaisen viranomaisen 
käsiteltäväksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset 
ja/tai hallinnolliset menettelyt, mukaan 
lukien jäsenvaltioiden aiheellisina pitämät 
sovittelumenettelyt, ovat – myös sen 
työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän 
väitetään tapahtuneen – kaikkien niiden 
henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat 
tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että 
heihin ei ole sovellettu tasa-arvoisen 
kohtelun periaatetta.

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksessa asetetaan oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen käytettävyyden ehdoksi 
asian saattaminen ensin muun toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi Tällainen rajoitus 
ei ole perusteltu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 56
18 artikla

Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa 
oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat 

Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa 
oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat 
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toimenpiteet, joilla varmistetaan 
tosiasiallinen ja tehokas korvaus tai, jos 
jäsenvaltiot niin päättävät, hyvitys
sukupuoleen perustuvan syrjinnän kohteeksi 
joutuneelle henkilölle aiheutuneista 
menetyksistä ja vahingoista tavalla, joka on 
varoittava ja oikeasuhteinen kärsittyyn 
vahinkoon nähden. Tällaiselle korvaukselle 
tai hyvitykselle ei voida ennalta vahvistaa 
enimmäismäärää, paitsi tapauksissa, joissa 
työnantaja pystyy näyttämään, että hakija on 
kärsinyt tässä direktiivissä tarkoitetun 
syrjinnän johdosta vahinkoa ainoastaan siitä, 
että hänen työhakemustaan ei ole otettu 
huomioon.

toimenpiteet, joilla taataan, että 
seuraamukset ovat tehokkaita 
oikeasuhteisia ja varoittavia, mikäli tässä 
direktiivissä tarkoitettuja velvoitteita ei 
noudateta. Sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän kohteeksi joutuneelle 
henkilölle aiheutuneista menetyksistä ja 
vahingoista on maksettava korvaus tavalla, 
joka on tehokas ja oikeasuhteinen eikä sille 
voida ennalta vahvistaa enimmäismäärää, 
paitsi tapauksissa, joissa työnantaja pystyy 
näyttämään, että hakija on kärsinyt tässä 
direktiivissä tarkoitetun syrjinnän johdosta 
vahinkoa ainoastaan siitä, että hänen 
työhakemustaan ei ole otettu huomioon.

Or. fr

Perustelu

Tekstiä on yhdenmukaistettava toisaalta IV osaston (täytäntöönpano) joidenkin tavoitteiden 
kanssa, joissa vaaditaan jäsenvaltioita laatimaan tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset, joita voidaan soveltaa, mikäli tämän direktiivin säännöksiä rikotaan, ja 
toisaalta III osaston kanssa, joka koskee oikeuskäytännön laajentamista kaikkiin 
rangaistuksiin ja seuraamuksiin kaikilla tämän ehdotuksen kattamilla aloilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 57
18 artikla

Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa 
oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
tosiasiallinen ja tehokas korvaus tai, jos 
jäsenvaltiot niin päättävät, hyvitys
sukupuoleen perustuvan syrjinnän kohteeksi 
joutuneelle henkilölle aiheutuneista 
menetyksistä ja vahingoista tavalla, joka on 
varoittava ja oikeasuhteinen kärsittyyn 
vahinkoon nähden. Tällaiselle korvaukselle 
tai hyvitykselle ei voida ennalta vahvistaa 
enimmäismäärää, paitsi tapauksissa, joissa 
työnantaja pystyy näyttämään, että hakija on 
kärsinyt tässä direktiivissä tarkoitetun 
syrjinnän johdosta vahinkoa ainoastaan siitä, 
että hänen työhakemustaan ei ole otettu 
huomioon.

Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa 
oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
tosiasiallinen ja tehokas sovituskeino
(korvaus tai hyvitys), jos jäsenvaltiot niin 
päättävät, sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
kohteeksi joutuneelle henkilölle 
aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista 
tavalla, joka on varoittava ja oikeasuhteinen 
kärsittyyn vahinkoon nähden. Tällaiselle 
korvaukselle tai hyvitykselle ei voida 
ennalta vahvistaa enimmäismäärää, paitsi 
tapauksissa, joissa työnantaja pystyy 
näyttämään, että hakija on kärsinyt tässä 
direktiivissä tarkoitetun syrjinnän johdosta 
vahinkoa ainoastaan siitä, että hänen 
työhakemustaan ei ole otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

Artiklan sanamuoto saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä vaadittujen seuraamusten luonteesta. 
Siitä saa sen virheellisen käsityksen, että yhteisön lainsäädännössä vaaditaan yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen rikkomisesta langetettavaksi seuraamukseksi vain korvausta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 58
21 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) vaihtaa tietoja ja taitotietoa vastaavien 
eurooppalaisten elinten kanssa, esimerkiksi 
Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa;

Or. el
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Perustelu

Toimivaltaisten kansallisten elinten on sisäisen tilanteen tutkimisen lisäksi tultava 
kosketuksiin eurooppalaisten elinten kanssa, jotta kansallisten elinten menetelmät ja 
tutkimustulokset tulisivat tunnetuiksi, ja jotta ne voisivat kehittää toimintaansa niille 
suunnatun, eurooppalaisten elinten menetelmiä ja käytäntöjä koskevan tiedotuksen avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 59
22 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on perinteidensä ja 
käytäntöjensä mukaisesti toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet edistääkseen 
työmarkkina-osapuolten vuoropuhelua, 
jonka tarkoituksena on tukea tasa-arvoista 
kohtelua muun muassa valvomalla 
toimintatapoja työpaikoilla, laatimalla 
työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä sekä 
tutkimalla ja vaihtamalla kokemuksia ja 
hyviä toimintatapoja.

1. Jäsenvaltioiden on perinteidensä ja 
käytäntöjensä mukaisesti toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet edistääkseen 
työmarkkina-osapuolten vuoropuhelua, 
jonka tarkoituksena on tukea tasa-arvoista 
kohtelua muun muassa valvomalla 
toimintatapoja työpaikoilla, ammatillisessa 
koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja 
ylenemisessä, seuraamalla
työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä sekä 
tutkimalla ja vaihtamalla kokemuksia ja 
hyviä toimintatapoja.

Or. fr

Perustelu

Epätasa-arvoista kohtelua esiintyy työpaikkojen lisäksi myös ammatillisessa koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja ylenemisessä. Käytäntöjä on siis seurattava kaikilla näillä 
aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker, Christa Prets

Tarkistus 60
22 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on perinteidensä ja 
käytäntöjensä mukaisesti toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet edistääkseen 
työmarkkina-osapuolten vuoropuhelua, 
jonka tarkoituksena on tukea tasa-arvoista 
kohtelua muun muassa valvomalla 

1. Jäsenvaltioiden on perinteidensä ja 
käytäntöjensä mukaisesti toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet edistääkseen 
työmarkkina-osapuolten vuoropuhelua, 
jonka tarkoituksena on tukea tasa-arvoista 
kohtelua muun muassa valvomalla 
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toimintatapoja työpaikoilla, laatimalla 
työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä sekä 
tutkimalla ja vaihtamalla kokemuksia ja 
hyviä toimintatapoja.

toimintatapoja työpaikoilla, laatimalla 
työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä sekä 
suorittamalla tutkimusta, jossa kehitetään 
ja analysoidaan vertailukelpoisia 
sukupuoleen perustuvia tietoja, ja 
vaihtamalla kokemuksia ja hyviä 
toimintatapoja.

Or. en

Perustelu

Käytettävissä olevat tiedot eivät aina riitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 61
22 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on siinä tapauksessa, että 
se on niiden perinteiden ja käytäntöjen 
mukaista, kannustettava 
työmarkkinaosapuolia edistämään naisten 
ja miesten välistä tasa-arvoa ja tekemään
asianmukaisella tasolla syrjinnänvastaisia 
sopimuksia 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, 
jotka kuuluvat työehtosopimusneuvottelujen 
piiriin, rajoittamatta kuitenkaan osapuolten 
itsenäisyyttä. Näissä sopimuksissa on 
noudatettava tämän direktiivin säännöksiä ja 
kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

2. Jäsenvaltioiden on siinä tapauksessa, että 
se on niiden perinteiden ja käytäntöjen 
mukaista, varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet edistävät naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja tekevät
asianmukaisella tasolla syrjinnänvastaisia 
sopimuksia 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, 
jotka kuuluvat työehtosopimusneuvottelujen 
piiriin, rajoittamatta kuitenkaan osapuolten 
itsenäisyyttä. Näissä sopimuksissa on 
noudatettava tämän direktiivin säännöksiä ja 
kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 62
22 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on siinä tapauksessa, että 
se on niiden perinteiden ja käytäntöjen 
mukaista, kannustettava 
työmarkkinaosapuolia edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja tekemään 
asianmukaisella tasolla syrjinnänvastaisia 

2. Jäsenvaltioiden on siinä tapauksessa, että 
se on niiden perinteiden ja käytäntöjen 
mukaista, kannustettava 
työmarkkinaosapuolia edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja joustavia 
työjärjestelyjä, tavoitteena työ- ja 
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sopimuksia 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, 
jotka kuuluvat työehtosopimusneuvottelujen 
piiriin, rajoittamatta kuitenkaan osapuolten 
itsenäisyyttä. Näissä sopimuksissa on 
noudatettava tämän direktiivin säännöksiä ja 
kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

yksityiselämän yhteensovittamisen 
helpottaminen, ja tekemään asianmukaisella 
tasolla syrjinnänvastaisia sopimuksia 
1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, jotka 
kuuluvat työehtosopimusneuvottelujen 
piiriin, rajoittamatta kuitenkaan osapuolten 
itsenäisyyttä. Näissä sopimuksissa on 
noudatettava tämän direktiivin säännöksiä ja 
kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Or. el

Perustelu

Naisten monet perhevelvoitteet toimivat usein esteinä heidän työmarkkinoille pääsylleen tai 
heidän kokopäivätyölleen. Jäsenvaltioiden velvollisuus on edistää myös 
työmarkkinaosapuolten tasolla vuoropuhelua naisten yksityis- ja työelämän velvoitteiden 
yhdistämismahdollisuuksista, jotta naisten olisi mahdollista päästä työmarkkinoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 63
22 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti ja 
järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti ja 
järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla, 
työnsaantimahdollisuuksissa, 
ammatillisessa koulutuksessa ja
ylenemisessä.

Or. fr

Perustelu

Epätasa-arvoista kohtelua esiintyy työpaikkojen lisäksi myös ammatillisessa koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja ylenemisessä. Käytäntöjä on siis seurattava kaikilla näillä 
aloilla.

(Perustelun toinen virke ei koske suomenkielistä versiota.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 64
22 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti 
ja järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti varmistettava, että 
työnantajat edistävät suunnitelmallisesti ja 
järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla. Tasa-arvon 
edistämistä laiminlyövien työnantajien 
nimet on annettava julkisuuteen ja 
laiminlyönnistä on langetettava 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 65
22 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti 
ja järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti velvoitettava 
työnantajat edistämään suunnitelmallisesti 
ja järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla.

Or. en

Perustelu

Tuoreista komission raporteista käy ilmi, että tasa-arvoa edistävästä lainsäädännöstä 
huolimatta syrjintä on yhä yleistä työpaikoilla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantajat pyrkivät aktiivisesti poistamaan eriarvoisuuden ja erityisesti vähentämään 
sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 66
22 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
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lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti ja 
järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla.

lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti ja 
järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on käynnistettävä 
työnantajiin, ja myös koko yleisöön, 
kohdistuvia valistustoimia koskien 
yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin työssä ja 
ammatissa liittyviä asioita.

Or. el

Perustelu

Yleisölle tiedottaminen ja sen valistaminen tarpeesta taata miesten ja naisten tasa-arvo 
työelämän alalla on välttämätön ennakkoehto. Lainsäädännön laatiminen ja sen pakollinen 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa ilman samanaikaista ajattelutavan muutosta ei riitä 
aikaansaamaan työelämän tasa-arvoa käytännön tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 67
22 artiklan 4 kohta

4. Työnantajia olisi tässä tarkoituksessa 
kannustettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

4. Työnantajia on tässä tarkoituksessa 
kannustettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

Nämä tiedot voivat sisältää tilastotietoja 
naisten ja miesten edustuksesta 
organisaation eri tasoilla sekä mahdollisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi 
yhteistyössä työntekijöiden edustajien 
kanssa.

Näiden tietojen tulee sisältää selvitys 
naisten ja miesten sijoittumisesta eri 
tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten 
tehtävien luokituksesta, palkoista ja 
palkkaeroista sekä mahdollisia toimenpiteitä 
tilanteen parantamiseksi yhteistyössä 
työntekijöiden edustajien kanssa.

Or. fi
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 68
22 artiklan 4 kohta

4. Työnantajia olisi tässä tarkoituksessa 
kannustettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

4. Työnantajat on tässä tarkoituksessa 
velvoitettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

Nämä tiedot voivat sisältää tilastotietoja 
naisten ja miesten edustuksesta 
organisaation eri tasoilla sekä mahdollisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi 
yhteistyössä työntekijöiden edustajien 
kanssa.

Näiden tietojen olisi sisällettävä 
tilastotietoja naisten ja miesten edustuksesta 
organisaation eri tasoilla sekä mahdollisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi 
yhteistyössä työntekijöiden edustajien 
kanssa.

Or. en
Perustelu

Tuoreista komission raporteista käy ilmi, että tasa-arvoa edistävästä lainsäädännöstä 
huolimatta syrjintä on yhä yleistä työpaikoilla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantajat pyrkivät aktiivisesti poistamaan eriarvoisuuden ja erityisesti vähentämään 
sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker, Christa Prets

Tarkistus 69
22 artiklan 4 kohta

4. Työnantajia olisi tässä tarkoituksessa 
kannustettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

4. Työnantajia olisi tässä tarkoituksessa 
kannustettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

Nämä tiedot voivat sisältää tilastotietoja 
naisten ja miesten edustuksesta 
organisaation eri tasoilla sekä mahdollisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi 
yhteistyössä työntekijöiden edustajien 
kanssa.

Näiden tietojen olisi sisällettävä 
tilastotietoja naisten ja miesten edustuksesta 
organisaation eri tasoilla sekä mahdollisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi 
yhteistyössä työntekijöiden edustajien 
kanssa.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää varmistaa, että tietoihin sisältyy myös tilastotietoja naisten ja miesten 
edustuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mary Honeyball

Tarkistus 70
22 artiklan 4 kohta

4. Työnantajia olisi tässä tarkoituksessa 
kannustettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

4. Työnantajia olisi tässä tarkoituksessa 
kannustettava antamaan asianmukaisin ja 
säännöllisin väliajoin työntekijöille ja/tai 
näiden edustajille asianmukaiset tiedot 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 
yrityksessä.

Nämä tiedot voivat sisältää tilastotietoja 
naisten ja miesten edustuksesta 
organisaation eri tasoilla sekä mahdollisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi 
yhteistyössä työntekijöiden edustajien 
kanssa.

Nämä tiedot voivat sisältää tilastotietoja 
naisten ja miesten edustuksesta 
organisaation eri tasoilla ja heidän 
suhteellisesta palkastaan sekä mahdollisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi 
yhteistyössä työntekijöiden edustajien 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Keskeinen ongelma, joka EU:n ja jäsenvaltioiden on ratkaistava, on yhä vallitseva miesten ja 
naisten eripalkkaisuus. Tuoreista komission raporteista käy ilmi, että tasa-arvoa edistävästä 
lainsäädännöstä huolimatta syrjintä on yhä yleistä työpaikoilla. Ensimmäinen vaihe 
palkkaerojen poistamisessa on tunnistaa, missä niitä esiintyy. Yksi eripalkkaisuuden 
poistamisen perimmäisistä ongelmista on, että huomattava osa työnantajista ei ole tehnyt 
palkkaselvityksiä eikä siis ole perillä organisaationsa palveluksessa olevien miesten ja 
naisten suhteellisesta palkasta. Ilman näitä tietoja organisaation mahdollisia palkkaeroja ei 
voida alkaa systemaattisesti korjata. Tarkistuksella pyritään puuttumaan ongelmaan ja 
tarjotaan ensimmäinen väline systemaattiseen palkkaerojen poistoon yhdessä työntekijöiden 
ja heidän edustajiensa kanssa, mikä on tehokkaampaa kuin jos yksittäiset henkilöt alkaisivat 
vaatia samaa palkkaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 71
26 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten määräysten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 
näitä seuraamuksia sovelletaan. 
Seuraamusten, joihin saattaa kuulua 
korvausten maksaminen uhrille, on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
33 artiklassa säädettynä päivänä sekä niiden 
myöhemmistä muutoksista mahdollisimman 
pian.

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan. Seuraamusten, joihin saattaa 
kuulua korvausten maksaminen uhrille, on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
33 artiklassa säädettynä päivänä sekä niiden 
myöhemmistä muutoksista mahdollisimman 
pian.

Or. en
Perustelu

Ilmaisu "tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten määräysten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista" saattaa aiheuttaa hämmennystä. Yhteisöjen tuomioistuin on 
todennut, että on säädettävä tehokkaita seuraamuksia, joita sovelletaan syrjintäkiellon 
periaatteen rikkomiseen tai yleisemmin yhdenvertaisen kohtelun periaatteen rikkomiseen. 
Tämä merkitsee, että kaikkien sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltävien kansallisten 
säännösten – ei ainoastaan tämän direktiivin täytäntöönpanomääräysten – rikkomisesta 
samoin kuin yhteisön lainsäädännön suorista rikkomuksista on langetettava tehokkaita 
seuraamuksia (myös kansallisissa tuomioistuimissa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 72
27 artikla

Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten tai 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia sekä ammatilliseen 
koulutukseen pääsystä vastaavia 
toteuttamaan toimenpiteitä kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän, erityisesti 
häirinnän ja sukupuolisen häirinnän 
estämiseksi työpaikalla.

Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten tai 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia vahvistamaan tehokkaita
toimenpiteitä kaikenlaisen sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän, erityisesti häirinnän ja 
sukupuolisen häirinnän estämiseksi 
työpaikalla sekä työnsaanti-, koulutus ja 
ylennysmahdollisuuksien yhteydessä ja 
työehtojen osalta.

Or. fr
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Perustelu

Epätasa-arvoista kohtelua esiintyy työpaikkojen lisäksi myös ammatillisessa koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja ylenemisessä. Käytäntöjä on siis seurattava kaikilla näillä 
aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anneli Jäätteenmäki

Tarkistus 73
27 artikla

Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten tai 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia sekä ammatilliseen 
koulutukseen pääsystä vastaavia 
toteuttamaan toimenpiteitä kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän, erityisesti 
häirinnän ja sukupuolisen häirinnän 
estämiseksi työpaikalla.

Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten tai 
käytännön mukaisesti varmistettava, että 
työnantajat sekä ammatilliseen 
koulutukseen pääsystä vastaavat toteuttavat
toimenpiteitä kaikenlaisen sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän, erityisesti häirinnän ja 
sukupuolisen häirinnän estämiseksi 
työpaikalla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 74
27 artiklan 2 a kohta (uusi)

Työnantajia ja ammatilliseen koulutukseen 
pääsystä vastaavia kannustetaan heitä 
koskevien velvoitteiden puitteissa 
toteuttamaan 1 kohdassa mainitut 
toimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

Epätasa-arvoista kohtelua esiintyy työpaikkojen lisäksi myös ammatillisessa koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja ylenemisessä. Käytäntöjä on siis seurattava kaikilla näillä 
aloilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 75
28 a artikla (uusi)

28 a artikla
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää 
voimassa säännöksiä, jotka ovat tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
turvaamiseksi edullisempia kuin tämän 
direktiivin säännökset.

Or. fr

Perustelu

On perusteltua sisällyttää tähän ehdotukseen direktiivin 2002/73/EY 8 e artiklan 1 kohta, 
koska siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus taata korkeampi suojelun taso 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 76
30 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän 
direktiivin nojalla toteutetut toimenpiteet 
sekä asiaa koskevat jo voimassa olevat 
säännökset annetaan esimerkiksi 
työpaikoilla kaikin asianmukaisin tavoin 
tiedoksi kaikille, joita asia koskee.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän 
direktiivin nojalla toteutetut toimenpiteet 
sekä asiaa koskevat jo voimassa olevat 
säännökset annetaan esimerkiksi 
työpaikoilla sekä työnsaanti- ja 
koulutusmahdollisuuksien yhteydessä ja 
ylenemisessä kaikin asianmukaisin tavoin 
tiedoksi kaikille, joita asia koskee.

Or. fr

Perustelu

Epätasa-arvoista kohtelua esiintyy työpaikkojen lisäksi myös ammatillisessa koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja ylenemisessä. Käytäntöjä on siis seurattava kaikilla näillä 
aloilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 77
31 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
ammattitoimintaa koskevia poikkeuksia 
päättääkseen, ovatko ne tapahtuneen 
sosiaalisen kehityksen kannalta edelleen 
perusteltuja. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän arvioinnin tuloksista 
neljän vuoden välein. Saamiensa tietojen 
pohjalta komissio antaa joka neljäs vuosi 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on ehdotuksessa 13 artiklan 3 kohta. Se on kuitenkin loppusäännöksenä 
direktiivissä 76/207/ETY ja uudelleenlaaditussa direktiivissä (31 artiklan 3 kohta). Lisäksi 
Euroopan parlamentti voi jäsenvaltioiden ja komission kausittaisten kertomusten ansiosta 
valvoa sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen toteutumista, mikä vaarantuu, jos sallitaan 
toistuvia poikkeuksia, jotka eivät ole avoimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 78
32 artikla

Komissio tarkastelee 30 päivään 
kesäkuuta 2008 mennessä direktiivin 
toimintaa ja ehdottaa siihen tarpeellisina 
pitämiään muutoksia.

Komissio tarkastelee 30 päivään 
kesäkuuta 2008 mennessä direktiivin 
toimintaa ja ehdottaa siihen tarpeellisina 
pitämiään muutoksia. Se hyödyntää ennen 
kaikkea kaikkia käytettävissään olevia 
keinoja määrätäkseen seuraamuksia niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät vielä ole panneet 
kyseistä direktiiviä täytäntöön.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää muistuttaa direktiivin täytäntöön panematta jättämisestä aiheutuvista 
seurauksista, koska täytäntöön panematta jättäminen johtaa siihen, että kansalaiset eivät voi 
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vedota tähän direktiiviin kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 79
8 artiklan 1 kohta

1. Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
vastaisiin säännöksiin kuuluvat ne, jotka 
välittömästi tai välillisesti perustuvat 
sukupuoleen ja joilla

1. Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
vastaisia ovat säännökset, jotka välittömästi 
tai välillisesti perustuvat sukupuoleen ja 
joiden seurauksena

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 80
8 artiklan 1 kohdan h alakohta

h) asetetaan erilaiset tasot etuuksille 
muissa kuin sellaisissa tapauksissa, joissa 
on tarpeen ottaa huomioon sukupuolen 
mukaan erilaiset vakuutusmatemaattiset 
tekijät maksuosuuksien mukaan 
määritellyissä järjestelmissä; etuuksien 
mukaan määritellyissä järjestelmissä tietyt 
osat voivat olla erisuuruisia, jolloin 
summien erot johtuvat sukupuolten 
mukaan erilaisten vakuutusmatemaattisten 
perusteiden käytöstä aikana, jolloin 
järjestelmän rahastointi on toteutettu

h) määrätään eritasoisista etuuksista

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 81
8 artiklan 1 kohdan j alakohta

j) asetetaan erilaiset tasot työnantajan 
maksuosuuksille, lukuun ottamatta

j) määrätään erisuuruisista työnantajan 
maksuosuuksista

i) maksuosuuksien mukaan määriteltyjä 
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järjestelmiä, joiden tavoitteena on 
yhtäläistää tai lähentää maksuosuuksiin 
perustuvien eläke-etuuksien määriä
ii) etuuksien mukaan määriteltyjä 
järjestelmiä, jotka rahoitetaan 
rahastoimalla varat, jos työnantajan 
maksuosuudet on tarkoitettu varmistamaan 
määriteltyjen etuuksien kattamiseen 
tarkoitettujen varojen riittävyys

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 82
8 artiklan 1 kohdan k alakohta

k) muissa kuin h, i ja j alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa asetetaan 
erilaiset ehdot tai vain toiseen sukupuoleen 
sovellettavat ehdot, jotka koskevat 
järjestelmän piiristä lähtevällä työntekijällä 
tuleviin etuuksiin olevan oikeuden 
takaamista tai jatkumista.

k) annetaan eri säännökset tai säännökset, 
joita sovelletaan vain toiseen sukupuoleen, 
kun työntekijä lähtee järjestelmän piiristä.

Or. en

Perustelu

Siinä määrin kuin tarkistaminen kattaa palkkakysymykset, olisi varmistettava, ettei 
säännöksillä muuteta EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan 1 kohdan sisältöä vaan 
pelkästään pannaan se täytäntöön.

Ei liene EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan 1 kohdan mukaista sallia – kuten direktiivin 
86/378/ETY 6 artiklan h alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 
96/97/ETY ja otettuna tarkistetun direktiivin 8 artiklan 1 kohdan h alakohtaan –
ammatillisessa sosiaaliturvajärjestelmässä korkeammat työnantajamaksut tai pienemmät 
etuudet sukupuolen perusteella. Tällaista mahdollisuutta on käytetty ainoastaan 
naistyöntekijöiden aseman heikentämiseksi.

Sukupuoleen perustuvan epäyhdenvertaisen kohtelun perusteleminen vakuutusmatemaattisin 
laskelmin aiheuttaa ongelmia myös muualla kuin työllisyyteen ja työelämään liittyvissä 
asioissa. Komissio kommentoikin tarkasteltavana olevassa, EY:n perustamissopimuksen 
13 artiklan nojalla annetussa direktiiviehdotuksessa, että tämä tapa on yhteisön 
lainsäädännön säännösten vastainen. Ei olisi perusteltua jättää direktiiviehdotukseen, joka on 
suunnattu työntekijöille ja rahoituspalveluille, vaikutelmaa, että sukupuoleen perustuvat 
korkeammat työnantajamaksut tai pienemmät etuudet olisivat ammatillisissa 
sosiaaliturvajärjestelmässä sallittuja EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan 1 kohdan 
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nojalla. Poikkeus EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan 1 kohdasta, sellaisena kuin se on 
esitetty direktiivin 96/97/ETY 6 artiklan h alakohdassa, on vastoin miesten ja naisten 
samapalkkaisuuden periaatetta, joka perustuu EY:n perustamissopimukseen. Tätä poikkeusta 
ei pidä toistaa uudessa direktiivissä.

Edellä mainituista syistä on esitetty tarkistuksia 8 artiklan 1 kohdan j ja k alakohtaan.
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