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A Bitottság által javasolt szöveg Parlament által javasolt módosítások

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

17. módosítás 
(2) preambulumbekezdés

(2) A férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód a közösségi jog alapelve, melyet 
a Szerződés 2. és 3. cikke (2) bekezdése 
szerint a Közösségnek minden tevékenysége 
során elő kell mozdítania.

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség a 
közösségi jog alapelve a Szerződés 2. és 3. 
cikke (2) bekezdése és a Bíróság 
joggyakorlata szerint. A Szerződés e 
rendelkezései kimondják, hogy a férfiak és 
nők közötti egyenlőség a Közösség 
“feladata” és “célja”, és tevőleges 
kötelezettséget rónak a Közösségre, hogy ezt 
minden tevékenysége során előmozdítsa.

Er. en
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Indokolás

Az alapelv nem az “egyenlő bánásmód”, hanem a férfiak és nők közötti “egyenlőség” elve (az 
EKSz 2. és 3. cikkének (2) bekezdése, az alapjogi charta 23. cikke, a 2004/113 irányelv (4) 
preambulumbekezdése). A 2002/73 irányelv preambulumának (4) preambulumbekezdésébe 
foglalt, “A Szerződés e rendelkezései kimondják, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség a 
Közösség feladata és célja” mondat nem törölhető, mivel az a nemek közötti egyenlőség 
jellegét és alapvető fontosságát a Szerződésben előírtak szerint fejezi ki. Ez az oka annak, 
hogy ez a 2004/113 irányelv (5) preambulumbekezdésébe bele van foglalva.

Mary Honeyball által javasolt módosítás

18. módosítás 
(2) preambulumbekezdés

(2) A férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód a közösségi jog alapelve, melyet a 
Szerződés 2. cikke és a 3. cikk (2) bekezdése 
szerint a Közösségnek minden tevékenysége 
során elő kell mozdítania.

(2) A férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód a közösségi jog alapelve, melyet a 
Szerződés 2. cikke és a 3. cikk (2) bekezdése 
szerint a Közösségnek minden tevékenysége 
során elő kell mozdítania. Az egyenlő 
bánásmód a nemváltáson keresztülmenő 
személyekre vonatkozó egyenlőséget is 
magában foglalja.

Er. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a transzszexuális személyek jogai védelmének szükségességét kimondó 
európai bírósági határozatok biztosítása érdekében szükséges. Lásd még a 2. cikk (2) 
bekezdésének c) pontját (új). C-13/94 sz. P kontra S és Cornwall County council ügy [1996] 
EBHT  I-2143. o. és C-117/01 sz. ügy K.B. v National Health Servive Pensions Agency és 
Secretary of State [2004. január 7.]

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

19. módosítás 
(4) preambulumbekezdés

(4) Az Európai Unió alapjogi chartájának 
21. és 23. cikke szintén tiltja a nemen 
alapuló bármilyen megkülönböztetést, és 

(4) Az Európai Unió alapjogi chartájának 
21. és 23. cikke szintén tiltja a nemen 
alapuló bármilyen megkülönböztetést, és 



AM\565760HU.doc 3/38 PE 357.804v01-00

külső fordítás

HU

minden területen védik a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó 
jogot, beleértve a foglalkoztatást, a munkát 
és a díjazást.

minden területen védik a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó 
jogot, beleértve a foglalkoztatást, a munkát, 
a díjazást és a megfelelő szülői szabadságot, 
mint mindegyik szülő egyéni jogát.

Er. en

Indokolás

Ez összhangban áll a szülői szabadságról szóló irányelvvel( 96/34/EK), amely a szülői 
szabdságot mint mindegyik szülő egyéni jogaként írja elő.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

20. módosítás 
(6) preambulumbekezdés

(6) Bármely személy neme alapján történő 
zaklatása és a szexuális zaklatás ellentétben 
áll a nők és férfiak közötti egyenlőség 
elvével, és ennélfogva úgy tekinthető, hogy 
nemen alapuló megkülönböztetést valósít 
meg ezen irányelv alkalmazásában. A 
megkülönböztetés ezen formái nem csak a 
munkahelyen, hanem a munkavállalás és a 
szakképzés terén is éppúgy 
megmutatkoznak.

(6) Bármely személy neme alapján történő 
zaklatása és a szexuális zaklatás ellentmond 
a nők és férfiak közötti egyenlőség elvének, 
és nemen alapuló megkülönböztetést valósít 
meg ezen irányelv alkalmazásában. A 
megkülönböztetés ezen formái nem csak a 
munkahelyen, hanem a munkavállalás 
valamint a szakképzés és az előmenetel 
terén is éppúgy megmutatkoznak. 
Ennélfogva a megkülönböztetés ezen 
formáit meg kell tiltani. Amennyiben 
továbbra is megmaradnak, azokat elriasztó 
hatású és arányos szankciókkal kell a 
bíróságokon sújtani.

Er. fr

Indokolás

Ez a módosítás a az EK-Szerződés 13., 137. és 141. cikkeire valamint a Bíróság 
joggyakorlatára hivatkozik, amelyek értelmében a nemen alapuló megkülönböztetés 
megszüntetése egy alapjog.

Emine Bozkurt által javasolt módosítás

21. módosítás 
(7) preambulumbekezdés
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(7) Ezzel összefüggésben a munkavállalókat 
és a szakképzésért felelős személyeket arra 
kell ösztönözni, hogy a nemzeti jogi 
előírásokkal és gyakorlattal összhangban 
tegyenek intézkedéseket a nemen alapuló 
megkülönböztetés minden formája elleni 
küzdelem érdekében és különösen tegyenek 
a munkahelyi zaklatás és a szexuális zaklatás 
ellen irányuló megelőző intézkedéseket.

(7) Ezzel összefüggésben a munkavállalókat 
és a szakképzésért felelős személyeket arra 
kell ösztönözni, hogy a nemzeti jogi 
előírásokkal és gyakorlattal összhangban 
tegyenek intézkedéseket a nemen alapuló 
megkülönböztetés minden formája elleni 
küzdelem érdekében, ideértve az etnikai 
kisebbséghez tartozó nők különösen 
rászoruló csoportja elleni 
megkülönböztetést, és különösen tegyenek a 
munkahelyi, valamint a munkavállalás és 
szakképzés esetében történő zaklatás és 
szexuális zaklatás ellen irányuló megelőző 
intézkedéseket.

Er. nl

Indokolás

Az etnikai kisebbséghez tartozó nőket gyakran kétszeresen is megkülönböztetik, nemük és 
származásuk miatt. Nem feledkezhetünk meg erről a csoportról a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód témájának felvetésekor.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

22. módosítás 
(7) preambulumbekezdés

(7) Ezzel összefüggésben a munkavállalókat 
és a szakképzésért felelős személyeket arra 
kell ösztönözni, hogy a nemzeti jogi 
előírásokkal és gyakorlattal összhangban 
tegyenek intézkedéseket a nemen alapuló 
megkülönböztetés minden formája elleni 
küzdelem érdekében és különösen tegyenek 
a munkahelyi zaklatás és a szexuális zaklatás 
ellen irányuló megelőző intézkedéseket.

(7) Ezzel összefüggésben a munkavállalókat 
és a szakképzésért felelős személyeket arra 
kell ösztönözni, hogy a nemzeti jogi 
előírásokkal és gyakorlattal összhangban 
tegyenek intézkedéseket a nemen alapuló 
megkülönböztetés minden formája elleni 
küzdelem érdekében, és különösen tegyenek 
a munkahelyi, valamint a munkavállalás, 
szakképzés és szakmai előmenetel esetében 
történő zaklatás és szexuális zaklatás ellen 
irányuló megelőző intézkedéseket.

Er. fr
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Indokolás

Zaklatás és szexuális zaklatás nem csak a munkahelyen, hanem a munkavállalás valamint a 
szakképzés és szakmai előmenetel során is előfordul. 

Anne Van Lancker és Christa Prets által javasolt módosítás

23. módosítás 
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) a tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együttműködve meg kell 
oldani a nemi alapon továbbra is meglevő 
bérkülönbségek és a munkaerőpiacon 
észrevehető nemi megkülönböztetés 
problémáját rugalmas munkaidő-
szabályozás útján, mely a férfiak és nők 
számára egyaránt lehetővé teszi a családi és 
munkahelyi kötelezettségek sikeresebb 
összehangolását; ez magába foglalja a a 
megfelelő szülői szabadság biztosítását, 
melyet bármelyik szülő igénybe vehet, 
valamint elérhető és anyagilag 
megengedhető gyermekgondozó 
létesítményeket, és az eltartott személyek 
gondozását foglalja magában.

Er. en

Indokolás

A férfiak és nők közötti egyenlőség követelménye mind a férfiakra és mind a nőkre 
alkamazható változásokkal jár együtt. Ezért fontos, hogy a tagállamok a szociális 
partnerekkel együttműködve a nemek közötti egyenjogúságot megvalósító stratégiákról 
gondoskodjanak.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

24. módosítás 
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9 a) A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együttesen küzdeniük kell a 
munkaerőpiacra továbbra is jellemző  



PE 357.804v01-00

külső fordítás

6/38 AM\565760HU.doc

HU

nemek közötti megkülönböztetés és a 
nemek közötti díjazásbeli különbség 
problémája ellen - a munkaidő hosszának 
rugalmas szabályozása révén, amely a férfi 
és a nő számára egyaránt lehetővé teszi a 
munkahelyi és a családi kötelezettségek 
jobb összehangolását; ez magába foglalja 
az egyik vagy másik szülő általcsaládi 
okokból igénybe vehető szülői szabadságra 
vonatkozó megfelelő szabályozásokat, új 
pénzügyi vagy egyéb jogosultságok 
létrehozása nélkül.

Er. fr

Indokolás

Lényeges, hogy a férfiak és nők számára rendelkezésre álló szabadság összes formáját bele 
kell foglalni a javaslatba a férfiak és nők támogatása érdekében anélkül, hogy ez új pénzügyi 
vagy egyéb jogosultságok létrehozását eredményezné a tagállamokban.

Anne Van Lancker és Christa Prets által javasolt módosítás

25. módosítás 
(13 a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy pontos adatok, amelyek meghatározó 
biztosítás matematikai tényezőként 
megfelelőek a nemek statisztikai 
értékelésére, legyenek összegyűjtve, 
közzétéve és rendszeresen frissítve.

Er. en

Indokolás

Fontos, hogy a 2004/13 irányelvvel összhangban a tagállamok  pontos adatokat szerezzenek 
be, amelyek meghatározó biztosítás matematikai tényezőként megfelelőek a nemek statisztikai 
értékelésére.
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Anne Van Lancker és Christa Prets által javasolt módosítás

26. módosítás 
(13 b) preambulumbekezdés

(13b) Minden információnak, amelyet a 
tagállamok közölnek a Bizottsággal, a 31. 
cikk szerint pontos adatokat kell 
tartalmaznia, amelyek meghatározó 
biztosítás matematikai tényezőként 
megfelelőek a nemek statisztikai 
értékelésére, amely adatokat össze kell 
gyűjteni, közzé kell tenni és rendszeresen 
frissíteni kell.

Or. en

Indokolás

LÁSD AZ ÚJ (13A) PREAMBULUMBEKEZDÉST.

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

27. módosítás 
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15α) A képzettségük jellegének vagy 
szintjének megfelelő munkahellyel 
rendelkező egyetemi végzettségű nők 
számának növelése fontos a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás és foglalkozás terén való 
megvalósítása érdekében.

Er. el

Indokolás

Az egyetemi végzettséggel bíró nők aránya jelentősen, mintegy 60%-ra emelkedett az utóbbi 
időben. Mindazonáltal a rangidős pozíciókban levő nők számának növekedése tanulmányaik 
mértékével aránytalanul kevéssé áll arányban. A foglalkoztatás terén levő egyenlőség a 
munkaerőpiac minden szintjén a pozíciókhoz való egyenlő hozzáférést követeli meg. Ezért a 
nők olyan pozíciókba való kinevezése, melyekre nézve túlképzettek, megkülönböztetésnek 
minősül.
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

28. módosítás 
(16) preambulumbekezdés

(16) A Szerződés 141. cikke 4. bekezdésével 
összhangban az egyenlő bánásmód elve nem 
akadályozza meg a tagállamokat, hogy külön 
előnyöket biztosító intézkedéseket tartsanak 
fenn vagy fogadjanak el annak érdekében, 
hogy az alulreprezentált nem számára a 
szakmai tevékenység folytatását 
megkönnyítsék vagy megelőzzék vagy 
ellensúlyozzák a szakmai karrierek során 
felmerülő hátrányos helyzeteket.

(16) A Szerződés 141. cikke 4 bekezdésével 
összhangban a munkafeltételek terén a 
férfiak és nők közötti teljes egyenlőség 
tényleges biztosítása céljából az egyenlő 
bánásmód elve nem akadályozza meg a 
tagállamokat, hogy külön előnyöket 
biztosító intézkedéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el annak érdekében, hogy az 
alulreprezentált nem számára a szakmai 
tevékenység folytatását megkönnyítsék vagy 
megelőzzék vagy ellensúlyozzák a szakmai 
karrierek során felmerülő hátrányos 
helyzeteket. A jelenlegi helyzet és az 
Amszterdami Szerződéshez fűzött 28. 
Nyilatkozat ismeretében a tagállamoknak 
elsősorban azt kell célul kitűzni, hogy 
javítsák a nők helyzetét a munka világában.

Er. en

Indokolás

Az EKSz 141. cikke 4. bekezdése első mondatának első része (“Annak érdekében, hogy 
ténylegesen biztosítsák a teljes egyenlőséget a férfiak és nők között a munka világában”) 
amely a pozitív intézkedések sajátosságát, mint a tényleges nemek közötti egyenlőség 
elérésének eszközét mutatja, hiányzik, és hozzá kell fűzni. Az Amszterdami Szerződéshez 
csatolt 28. Nyilatkozatra való hivatkozás, amely előírja, hogy “a tagállamoknak mindenekelőtt 
arra kell törekedniük, hogy javítsák a nők helyzetét” nem törölhető, mivel a ténylegesen fennálló 
egyenlőtlenségek leginkább a nőket érintik, és halaszthatatlanul szükséges mindenek előtt 
ezeknek az egyenlőtlenségeknek megszüntetése pozitív intézkedésekkel.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

29. módosítás 
(18) preambulumbekezdés

(18) A Bíróság következetesen elismerte az 
egyenlő bánásmód elvére tekintettel a nőnek a 
terhesség és az anyaság alatti biológiai állapota 

(18) A Bíróság következetesen elismerte az 
egyenlő bánásmód elvére tekintettel a nőnek 
a terhesség és az anyaság alatti biológiai 
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védelmének a jogosságát. Ennélfogva ez az 
irányelv nem sérti a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről
szóló 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi 
irányelvet.

állapota védelmének a jogosságát, valamint 
a nemek közötti érdemi egyenlőség 
elérésének eszközeként szolgáló 
anyaságvédelmi intézkedéseket. Ennélfogva 
ez az irányelv nem sérti a a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 1992. 
október 19-i 92/85/EGK, és a szülői 
szabadságról kötött keretmegállapodásról 
szóló 1996. június 3-i 96/34/EGK tanácsi 
irányelvet.

Er. en

Indokolás

Ezek a hivatkozások nagyon fontosak a család és a munka összeegyeztetésére és az anyaság 
védelmére vonatkozó rendelkezések helyes értelmezése, továbbá Európa jövője érdekében, 
mivel a család és a munka világának összeegyeztetésére és az anyaság védelmére irányuló 
intézkedések nélkülözhetetlenek az Unió stratégiai szociális és gazdasági célkitűzéseinek 
eléréséhez (lisszaboni stratégia) és az Unió demográfiai problémáinak megoldásához, mely 
demográfiai problémák nemcsak az Unió jövőjét, hanem végső fennmaradását is 
veszélyeztetik.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

30. módosítás 
(19) preambulumbekezdés

(19) Az egyértelműség kedvéért, ugyancsak 
kívánatos azonnali rendelkezéseket hozni a 
nők foglalkoztatási jogainak védelmére a 
szülési szabadságra vonatkozóan és 
különösen arra vonatkozóan hogy 
visszatérhessenek ugyanarra vagy 
egyenértékű munkahelyre valamint, hogy 
ilyen szabadság igénybevételének 
eredményeképp a munkaviszonyaik és 
feltételeik tekintetében ne szenvedjenek 
hátrányt.

(19) Az egyértelműség kedvéért, ugyancsak 
kívánatos azonnali rendelkezéseket hozni a 
nők foglalkoztatási jogainak védelmére a 
szülési szabadságra vonatkozóan és 
különösen arra vonatkozóan hogy 
visszatérhessenek ugyanarra vagy 
egyenértékű munkahelyre valamint, hogy 
ilyen szabadság igénybevételének 
eredményeképp a munkaviszonyaik és 
feltételeik tekintetében ne szenvedjenek 
hátrányt, valamint hogy a munkaörülméyek 
javulásából távollétük folyamán jogosultak 
legyenek részesülni.
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Er. en

Indokolás

Ez a különös jog a nagyon fontos európai bírósági joggyakorlatot- különösen a C-136/95, 
Thibault ügyet [1998] EBHT, Ι-2011. o.- tükrözi, , és az  “ acquis communautaire" részét 
képezi.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

31. módosítás 
(20) preambulumbekezdés

(20) Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása megfelelő eljárások 
létrehozását írja elő a tagállamok részéről.

(20) Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása megfelelő eljárások 
létrehozását írja elő a tagállamok részéről, 
úgy mint a Bizottság részére a naprakésszé 
tett, az  egyenlő bánásmód elvének nemzeti 
jogi előírásaik és gyakorlatuk során való 
alkalmazásának előrehaladásáról szóló 
statisztikák közlése.

Er. fr

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a ‘megfelelő eljárások’ fogalmát pontosítani kell; ezeknek az 
eljárásoknak az adatok összegyűjtését és közzétételét is magukba kell foglalniuk.

Anneli Jäätteenmäki által javasolt módosítás

32. módosítás 
(20) preambulumbekezdés

(20) Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása megfelelő eljárások 
létrehozását írja elő a tagállamok részéről.

(20) Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása megfelelő eljárások 
létrehozását írja elő a tagállamok részéről, 
úgy mint eljárások, amelyek biztosítják a 
Bizottság ellátását frissített és pontos 
statisztikai adatokkal az egyenlő elbánás 
elvének alkalmazásáról a nemzeti jogban és 
gyakorlatban.

Er. en
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

33. módosítás 
(24) preambulumbekezdés

(24) Tekintettel a a jog alapvető 
természetére a hatékony jogvédelemben, 
kívánatos annak biztosítása, hogy a 
munkavállalók továbbra is ilyen védelmet 
élvezzenek még az egyenlő bánásmód elvét 
állítólagosan megsértő kapcsolat megszüntét 
követően is.

(24) Tekintettel a a jog alapvető 
természetére a hatékony jogvédelemben, 
kívánatos annak biztosítása, hogy a 
munkavállalók továbbra is ilyen védelmet 
élvezzenek még az egyenlő bánásmód elvét 
állítólagosan megsértő kapcsolat megszüntét 
követően is. Egy munkavállaló, aki  ezen 
irányelv szerint védelmet élvező személy 
nevében védekezik vagy tanúskodik, azonos 
védelemre jogosult.

Er. en

Indokolás

Nagyon fontos a megkülönböztetés áldozatának munkatársai védelmére vonatkozó 
kötelezettség, akik őt tanúként vagy más módon segítik, akik gyakran szintén az indokolatlan 
büntetés áldozatai. Ezt a mondatot a 2002/73 irányelv is tartalmazta, mivel a tapasztalat és a 
kutatás azt bizonyította, hogy a nők vonakodása attól, hogy bírósághoz vagy akár az illetékes 
közigazgatási hatóságokhoz forduljanak, komoly oka a bizonyíték hiánya. Valóban, a 
megkülönböztetés áldozatának munkatársai az áldozattá válástól éppúgy félnek, mint az 
áldozat maga, és ennélfogva kerülik a megjelenést tanúként a bíróság vagy más hatóság előtt.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

34. módosítás 
(24) preambulumbekezdés

(24) Tekintettel a hatékony jogvédelemre 
vonatkozó jog alapvető természetére, 
helyénvaló annak biztosítása, hogy a 
munkavállalók továbbra is ilyen védelmet 
élvezzenek még az egyenlő bánásmód 
elvének állítólagos megsértését okozó 
kapcsolat megszakadását követően is.

(24) Tekintettel a hatékony jogvédelemre 
vonatkozó jog alapvető természetére, 
helyénvaló annak biztosítása, hogy a 
munkavállalók továbbra is ilyen védelmet 
élvezzenek még az egyenlő bánásmód 
elvének állítólagos megsértését okozó 
kapcsolat megszakadását követően is. Az 
ezen irányelv szerint védelmet élvező 
személy nevében védekező vagy tanúskodó 
munkavállaló azonos védelemre jogosult.
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Er. fr

Indokolás

Az ezen irányelv szerint védelmet élvező személyt védő vagy az annak érdekében tanúskodó 
munkavállaló joga a 2002/70/EK irányelvben kerül megemlítésre. Következésképpen, a 
2002/73/EK irányelv (17) preambulumbekezdését bele kell foglalni ebbe a javaslatba annak 
egyértelmű kifejtése érdekében, hogy az ilyen munkavállaló azonos védelemre jogosult. 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

35. módosítás 
(25) preambulumbekezdés

(25) A Bíróság egyértelműen megállapította, 
hogy az esélyegyenlőség elve csak akkor 
tekinthető ténylegesen hatásosnak, ha annak 
bármely megsértése esetén az elszenvedett 
kárnak megfelelő kártérítés kerül 
elismerésre. Ezért ajánlatos az előzetes 
megállapításban az ilyen kártérítés bármely 
felső határát kizárni.

(25) A Bíróság egyértelműen megállapította, 
hogy az esélyegyenlőség elve csak akkor 
tekinthető ténylegesen hatásosnak, ha annak 
bármely megsértése esetén az elszenvedett 
kárnak megfelelő kártérítés - mely a 
nemzeti jog által előírt szankció - kerül 
elismerésre. Ezért ajánlatos az előzetes 
megállapításban az ilyen kártérítés bármely 
felső határát kizárni.

Er. en

Indokolás

Ennek a preambulumbekezdésnek a szövegezése félreértéseket okozhat az előírt szankciók 
természetét illetően. Azt a téves benyomást keltheti, hogy az Európai Közösség joga csak 
kártérítést ír elő a nemek közötti egyenlőség elvének megsértése miatti szankcióként.

Anne Van Lancker and Christa Prets által javasolt módosítás

36. módosítás 
(28a) preambulumbekezdés (új)

(28a) A férfiak és nők között a munkaügy 
és foglalkoztatás terén eltérő bánásmód 
okainak jobb megértéséhez 
összehasonlítható, a nemekre specifikus 
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adatokat és statisztikákat kell létrehozni, 
elemezni és azokat megfelelő szinteken 
hozzáférhetővé kell tenni.

Er. en

Indokolás

A meglevő adatok nem mindig elegendőek.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

37. módosítás 
1. cikk (3) bekezdés

Annak biztosítására irányuló 
rendelkezéseket is tartalmaz, hogy megfelelő 
eljárás létrehozásával a végrehajtás még 
hatékonyabb legyen.

Annak biztosítására irányuló 
rendelkezéseket is tartalmaz, hogy megfelelő 
eljárás létrehozásával és hatékony szankciók 
alkalmazása útján a végrehajtás még 
hatékonyabb legyen.

Er. en

Indokolás

Egyértelműbbé teszi ezt a bekezdést hatékony szankciók alkalmazására való hivatkozás 
megkülönböztetés esetén.  

Mary Honeyball által javasolt módosítás

38. módosítás 
2. cikk (1) bekezdés b) pont

(b) közvetett megkülönböztetés: amennyiben 
egy nyilvánvalóan semleges rendelkezés, 
feltétel vagy gyakorlat az egyik nembeli 
személyeket a másik nembeli személyekkel 
összehasonlítva különösen hátrányos 
helyzetbe hozná, kivéve, ha a rendelkezést, 
feltételt vagy gyakorlatot egy törvényes cél 
objektiven igazolja, és ennek a célnak az 
elérésére szolgáló eszközök megfelelőek és 

(b) közvetett megkülönböztetés: amennyiben 
egy nyilvánvalóan semleges rendelkezés, 
feltétel vagy gyakorlat az egyik nembeli 
személyeket a másik nembeli személyekkel 
összehasonlítva különösen hátrányos 
helyzetbe hozná, kivéve, ha a rendelkezést, 
feltételt vagy gyakorlatot egy törvényes cél 
objektiven igazolja, és ennek a célnak az 
elérésére szolgáló eszközök megfelelőek és 
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szükségesek. szükségesek, a gazdasági vagy költségvetési 
szempontok önmagukban nem képeznek 
törvényes célt.

Er. en

Indokolás

Fontos teljesen egyértelművé tenni, hogy a férfiak és nők közötti megkülönböztetés gazdasági 
és költségvetési célkitűzésekkel nem igazolható, és hogy az ilyen szempontokat nem tekintik 
törvényesítő célkitűzéseknek. Ez az Európai Bíróságnak többek között a C-187/00 Kutz-Bauer 
kontra Freie és Hansestadt Hamburg [2003] EBHT I-2741. o. és a C-77/02 Steinicke kontra 
Bundesanstallt für Arbeit ügybeli [2003] EBHT I-9027. o. következetes joggyakorlatára 
világít rá, ami megállapítja, hogy nem megengedhető “a megkülönböztetésnek igazolása csak 
azért, mert az ilyen megkülönböztetés elkerülése fokozott költségeket foglalna magába”.

Teresa Riera Madurell által javasolt módosítás

39. módosítás 
2. cikk, (1) bekezdés, e) pont (új)

(e) munkahelyi zaklatás: a verbális 
agressziót, a szociális elszigetelődést, a 
bíráló megjegyzések és híresztelések 
elterjedését, vagy az egyéb hasonló típusú 
magatartásokat magukba foglaló 
viselkedési forma(ák), melyek az érintett 
személy számára megfélemlítő, ellenséges 
vagy megalázó munkahelyi környezetet 
teremt(enek).

Er. es

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

40. módosítás 
2. cikk, (2) bekezdés, b a) pont (új)

b a) bármely nővel szembeni 
kedvezőtlenebb bánásmód gyermekvárással 
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vagy szülési szabadsággal összefüggésben a 
92/85/EGK irányelv szerint.

Er. fr

Indokolás

Minden terhes vagy szülési szabadságon levő nő tekintetében kedvezőtlenebb bánásmódot 
megkülönböztetésnek tekinteni. Továbbá mivel a szülési szabadság nem került 
meghatározásra, a hivatkozás  92/85/EK irányelvbe való belefoglalása szükséges.

Mary Honeyball által javasolt módosítás

41. módosítás 
2. cikk, (2) bekezdés, c) pont (új)

c) kedvezőtlenebb bánásmód nemváltás 
miatt

Er. en

Indokolás

Ez a rendelkezés az Európai Bíróság határozatainak biztosításához szükséges, amelyek 
kimondják, hogy a transszexuális személyek jogait védeni kell. Lásd a módosított (2) 
preambulumbekezdést is. C-13/94 P kontra S és Cornwall County council ügy [1996] EBHT 
I-214. o. és C-117/01 K.B. kontra National Health Servive Pensions Agency és Secretary of 
State ügy [7 January 2004]

Anneli Jäätteenmäki által javasolt módosítás

42. módosítás 
3. cikk, (1) bekezdés

(1) Ez a cikk a nemzeti jogi előírásoknak 
és/vagy gyakorlatoknak megfelelően kerül 
alkalmazásra a gazdaságilag aktív lakosságra 
vonatkozóan, ideértve azokat a 
vállalkozókat, foglalkoztatottakat, akiknek a 
keresőtevékenysége betegség, anyaság, 
baleset vagy önhibán kívüli 

(1) Ez a cikk a nemzeti jogi előírásoknak 
és/vagy gyakorlatoknak megfelelően kerül 
alkalmazásra a gazdaságilag aktív lakosságra 
vonatkozóan, ideértve azokat a 
vállalkozókat, foglalkoztatottakat, akiknek a 
keresőtevékenysége betegség, anyaság, 
apaság, szülői szabadság, baleset vagy 
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munkanélküliség miatt megszakított, és a 
munkakeresőket, valamint a nyugdíjasokra 
vagy a munkaképtelen munkavállalókra és 
igényjogosult hozzátartozóikra vonatkozóan.

önhibán kívüli munkanélküliség miatt 
megszakított, és a munkakeresőket, valamint 
a nyugdíjasokra vagy a munkaképtelen 
munkavállalókra és igényjogosult 
hozzátartozóikra vonatkozóan.

Er. en

Indokolás

Az irányelvnek védelmet kell biztosítania a férfiak és nők számára szülői szerepük 
tekintetében.

Mary Honeyball által javasolt módosítás

43. módosítás 
3. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3 a) A tagállamok a Szerződés 141. 
cikkének (14) bekezdése értelmében a 
munka világában a férfiak és nők közötti 
teljes egyenlőséget biztosító intézkedéseket 
tarthatnak fenn, vagy fogadhatnak el.

Er. en

Indokolás

Jelenleg a 3. Fejezet Különös Rendelkezései II. Címébe foglalt 14. cikkeként jelenik meg a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elve a munkavállalást, a szakképzést és a szakmai 
előmenetelt, valamint a munkakörülményeket tekintve. Ennek az I. Cím alá tartozó általános 
rendelkezésnek, így a jelenlegi 3. cikket követő új 4. cikknek kell lennie. 

Fontos a tagállamok arra való ösztönzése, hogy tevőleges fellépésre irányuló intézkedéseket 
hajtsanak végre, és ezért általános rendelkezésként ki kell emelni, ahogy az a 2004/113”nemi 
irányelvben” és a “faji irányelvben” van. Ez fokozza az új irányelv következetes és 
egyértelmű voltát.
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Mary Honeyball által javasolt módosítás

44. módosítás 
4. cikk

Ugyanolyan munka, vagy azonos értékűnek 
tekintett munka esetén minden, nemi alapon 
történő megkülönböztetés a díjazás összes 
elemére és feltételére vonatkozóan 
megszüntetésre kerül.

Ugyanolyan munka, vagy azonos értékűnek 
tekintett munka esetén minden, nemi alapon 
történő megkülönböztetés a díjazás összes 
elemére és feltételére vonatkozóan 
megszüntetésre kerül. A munkáltató
számára elő kell írni, hogy a fizetésbeli 
különbséget objektív indokok alapján 
igazolja az arányosság elveinek 
megfelelően.

Er. en

Indokolás

Lényeges, hogy amennyiben úgy tűnik, hogy egy férfit vagy egy nőt ugyanolyan munkára vagy 
azonos értékűnek tekintett munkára alkalmaznak, a munkáltató a nemtől független objektív 
indokok alapján kell, hogy a fizetésbeli különbségeket igazolni tudja. Ez az Európai Bíróság 
joggyakorlatának alapelveire világít rá, különösen a Brunnhofer ügyben.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

45. módosítás 
5a. cikk (új)

Ez a cikk a nemzeti jogi előírásoknak 
és/vagy gyakorlatoknak megfelelően kerül 
alkalmazásra a gazdaságilag aktív 
lakosságra vonatkozóan, ideértve azokat a 
vállalkozókat, foglalkoztatottakat, akiknek 
a keresőtevékenysége betegség, anyaság, 
apaság, szülői szabadság, baleset vagy 
önhibán kívüli munkanélküliség miatt 
megszakított, a munkakeresőket, valamint a 
nyugdíjasokra vagy a munkaképtelen 
munkavállalókra és igényjogosult 
hozzátartozóikra vonatkozóan.

Er. fr
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Indokolás

Ennek az irányelvnek a munka és a család terén egyenlőséget kell biztosítania. 

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

46. módosítás 
8. cikk, (1) bekezdés, g) pont

(g) a jogszerűen vagy szerződés alapján 
előírt és a munkáltató által fizetett szülési 
szabadság vagy családi okok miatti 
szabadság időszakai alatt a jogosultságok 
fenntartása és megszerzése felfüggesztésre 
kerül. 

(g) a munkáltató által jogszerűen vagy 
szerződés alapján előírt vagy fizetett szülési 
szabadság, apaság és/vagy örökbefogadás 
miatti vagy családi okok miatti szabadság 
időszakai alatt a jogosultságok fenntartása és 
megszerzése felfüggesztésre kerül. 

Er. fr

Indokolás

Ha a munkavállaló a javaslat 16. cikkének megfelelően vagy a nemzeti jog értelmében 
apasági vagy örökbefogadási szabadságra jogosult, e szabadság nem eredményezheti a 
foglalkoztatói szociális biztonsági rendszer alatti jogosultságok fenntartásának vagy 
megszerzésének felfüggesztését.

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

47. módosítás 
13. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a munkavállalásra, önálló vállalkozásra 
vagy foglalkozásra vonatkozó feltételek, 
ideértve a kiválasztási szempontokat és 
felvételi feltételeket, a tevékenységi ágtól 
függetlenül és a szakmai hierarchia minden 
szintjén, az előmenetelt is beleértve;

a) a munkavállalásra, önálló vállalkozásra 
vagy foglalkozásra vonatkozó feltételek, 
ideértve a kiválasztási szempontokat, a 
képesítések értékelését, a felvételi 
feltételeket és a bármely szintű pozícióra 
történő kinevezést, a tevékenységi ágtól 
függetlenül és a szakmai hierarchia minden 
szintjén, az előmenetelt is beleértve; 
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Er. el

Indokolás

A foglalkoztatás terén az egyenlő bánásmód többek között azt kívánja meg, hogy a nőket 
azokra a rendelkezésre álló pozíciókra válasszák és nevezzék ki, amelyekre képzettséggel 
rendelkeznek, és nem túlképzettek. A nők arra irányuló lehetősége, hogy szakmai életük során 
tudásukat és képességeiket amennyire lehetséges fejlesszék, a foglalkoztatás terén az
esélyegyenlőség elvének egyik fontos szempontja.  

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

48. módosítás 
13. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak értékelniük kell 
rendszeres időközönként  a (2) bekezdésben 
említett keresőtevékenységeket annak 
eldöntése érdekében, hogy a társadalmi 
fejlődés fényében a kivételek fenntartására 
szükség van-e. Ezen értékelés 
eredményeiről értesíteniük kell a 
Bizottságot.

törölve

Er. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a 13. cikkbe (3) bekezdésként lett belefoglalva. Mindemellett ez a 76/207 
irányelv zárórendelkezése is, és az átdolgozásról szóló irányelv zárórendelkezéséhez tartozik, 
mint a 31. cikk (3) bekezdése.

Mary Honeyball által javasolt módosítás

49. módosítás 
14. cikk 

A 141. cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok intézkedéseket tarthatnak fenn 
vagy fogadhatnak el a munka világában a 
férfiak és nők közötti tényleges teljes 
egyenlőség biztosítása érdekében.

törölve
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Er. en

Indokolás

Fontos a tagállamok arra való ösztönzése, hogy pozitív akcióra irányuló intézkedéseket 
hajtsanak végre, és ezért általános rendelkezésként kell hangsúlyozni, mint a 2004/113” nemi  
irányelv”-ben és a “faji irányelv”-ben. Ez növeli az új irányelv következetes és egyértelmű 
voltát. 

Jelenleg a 3. Fejezet Különös Rendelkezései II. Címébe foglalt 14. cikkeként jelenik meg a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elve a munkavállalást, a szakképzést és a szakmai 
előmenetelt, valamint a munkakörülményeket tekintve. Ennek az I. Cím alá tartozó általános 
rendelkezésnek, így a jelenlegi 3. cikket követő új 4. cikknek kell lennie. Ezért törölni kell  a 
14. cikkből a szöveget, és az I. Címnél a 3. cikket követően kell beilleszteni, lásd a vonatkozó 
módosítást.

Anneli Jäätteenmäki által javasolt módosítás

50. módosítás 
14. cikk

A 141. cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok intézkedéseket tarthatnak fenn 
vagy fogadhatnak el a munka világában a 
férfiak és nők közötti tényleges teljes 
egyenlőség biztosítása érdekében.

A 141. cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok intézkedéseket tartanak fenn és
fogadnak el a munka világában a férfiak és 
nők közötti tényleges teljes egyenlőség, 
valamint az anyagilag megengedhető 
gyermekgondozás biztosítása érdekében.

Er. en

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

51. módosítás 
14. cikk

A 141. cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok intézkedéseket tarthatnak fenn 
vagy fogadhatnak el a munka világában a 
férfiak és nők közötti tényleges teljes 

A 141. cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok intézkedéseket tarthatnak fenn 
vagy fogadhatnak el a munka világában a 
férfiak és nők közötti tényleges teljes 
egyenlőség biztosítása érdekében. Ezzel 
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egyenlőség biztosítása érdekében. összefüggésben, a tagállamoknak a 
gyermekek gondozásáért felelős nők vagy 
hozzátartozók részére megfelelő 
segélyforrásokat és e segélyforrások 
kombinációját vagy a teljes-munkaidős 
foglalkoztatásba való visszatérés 
lehetőségét kell biztosítani a  rész-
munkaidős foglalkoztatás időszaka után 
amely folyamán biztosítási 
fedezettel,egészségügyi ellátással és a 
szakmai fejlődés lehetőségével megfelelően 
el kell látni őket.

Er. el

Indoklás

A kisgyermekes nők, a családban az egyedüli szülőnek számító nők, és a hozzátartozó 
személyek gondozásáért felelős nők azoknak az egyéneknek a tipikus esetei, akiknek szélesebb 
körű családi kötelezettségeik miatt az egyéb munkavállalókhoz képest nincs ugyanolyan 
lehetőségük a munka világában való részvételre. A Szerződés 141. cikke (4) bekezdésének 
rendelkezései elvileg az ilyen helyzetben levő dolgozó nőket célozzák, akik a családi és 
hivatásbeli kötelezettségek összeegyeztetése terén nehézségekkel küszködnek. Abban az 
esetben, ha a családi szükségletek azt kívánják meg az ilyen nőtől, hogy egy ideig rész-
munkaidőben dolgozzon, ezen időszak folyamán egyenlő esélyeket kell biztosítani számukra a 
biztosítási és egészségügyi fedezet valamint a szakmai fejlődés terén.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

52. módosítás 
15. cikk, (1) bekezdés

Bármely nővel szembeni kedvezőtlenebb 
bánásmód gyermekvárással vagy szülési 
szabadsággal összefüggésben ezen irányelv 
szerint megkülönböztetésnek számít.

törölve

Er. fr

Indoklás

Minden  terhes vagy szülési szabadságon levő nő tekintetében kedvezőtlenebb bánásmódot 
megkülönböztetésnek tekinteni. Továbbá mivel a szülési szabadság nem került 
meghatározásra, a hivatkozás  92/85/EK irányelvbe való belefoglalása szükséges.



PE 357.804v01-00

külső fordítás

22/38 AM\565760HU.doc

HU

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

53. módosítás 
15. cikk, (2) bekezdés

(2) A szülési szabadságon levő nő a szülési 
szabadság időtartamának végét követően 
jogosult arra, hogy állásába vagy azzal 
egyenértékű munkahelyre számára nem 
kedvezőtlenebb feltételek mellett 
visszatérjen, és a munkakörülmények 
javulásából részesüljön, amelyekre távolléte 
folyamán jogosult lett volna.

(2) A szülési szabadságon levő nő a szülési 
szabadság időtartamának végét, vagy a 
közvetlenül az örökbefogadási vagy szülői 
szabadsággal kapcsolatos vagy azt követő 
távollétet követően jogosult arra, hogy 
állásába vagy azzal egyenértékű 
munkahelyre számára nem kedvezőtlenebb 
feltételek mellett visszatérjen, és a 
munkakörülmények javulásából részesüljön, 
amelyekre távolléte folyamán jogosult lett 
volna.

Er. fr

Indoklás

A férfiak és nők azonos védelemre kell, hogy jogosultak legyenek a családi okokból kivett 
szabadságot követő munkába való visszatérés tekintetében.

Mary Honeyball által javasolt módosítás

54. módosítás 
15. cikk, (2) bekezdés

(2) A szülési szabadságon levő nő a szülési 
szabadság időtartamának végét követően 
jogosult arra, hogy állásába vagy azzal 
egyenértékű munkahelyre számára nem 
kedvezőtlenebb feltételek mellett 
visszatérjen, és a munkakörülmények 
javulásából részesüljön, amelyekre távolléte 
folyamán jogosult lett volna.

(2) A szülési szabadságon levő nő a szülési 
szabadság időtartamának végét követően 
jogosult arra, hogy állásába vagy azzal 
egyenértékű munkahelyre számára nem 
kedvezőtlenebb feltételek mellett 
visszatérjen, és a munkakörülmények 
javulásából részesüljön, amelyekre távolléte 
folyamán jogosult lett volna. A szülési 
szabadságon levő nő jogosult arra, hogy a 
munkaviszonyra vonatkozó minden szabály 
előnyét élvezze, kivéve azokat, akikre a 
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szokásos alap minimálbér vagy fizetés 
vonatkozik. 

Er. en

Indoklás

A szülési szabadságon levő nőket minden szempontból úgy kell kezelni, mintha nem lennének 
távol, és távollétük miatt büntetéssel nem sújthatók, kivéve a teljes díjazást, ahogy az a 
következő EB ügyekben megállapításra került: Alabaster kontra Woolwich plc, C-147/02 
[2004] IRLR 486 EB, Boyle és mások kontra Esélyegyenlőségi Bizottság, C-411/96 [1998] 
IRLR 717 EB, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries kontra 
Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 EB, Gillespie kontra Northern Health és Social Services 
Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 EB, Lewen kontra Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 EB és 
Merino Gómez kontra Continental Industrias del Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 EB.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

55. módosítás 
17. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes egyéb hatóságokhoz való esetleges 
fordulást követően az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségek kikényszerítésére irányuló 
bírósági és/vagy közigazgatási eljárások, 
ideértve - amennyiben szükségesnek ítélik 
meg -, az egyeztető eljárásokat is, minden 
személy számára rendelkezésre álljanak, 
akik úgy vélik, hogy őket az egyenlő 
bánásmód elve alkalmazásának elmulasztása 
miatt sérelem érte, még ha a kapcsolat -
amelyben az állítólagos megkülönböztetés 
történt - meg is szakadt.  

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségek 
kikényszerítésére irányuló bírósági és/vagy 
közigazgatási eljárások, ideértve -
amennyiben szükségesnek ítélik meg -, az 
egyeztető eljárásokat is, minden személy 
számára rendelkezésre álljanak, akik úgy 
vélik, hogy őket az egyenlő bánásmód elve 
alkalmazásának elmulasztása miatt sérelem 
érte, még ha a kapcsolat - amelyben az 
állítólagos megkülönböztetés történt - meg is 
szakadt.

Er. fr

Indoklás

Ennek alapján a javaslat a bírósági vagy közigazgatási eljárások igénybevételét az egyéb 
szervekhez való előzetes fordulástól teszi függővé. Ezt a korlátozást semmi sem indokolja. 
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Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

56. módosítás 
18. cikk

A tagállamok nemzeti jogrendjük keretében 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy egy személynek nemi 
alapon történő megkülönböztetésből 
keletkezett kárát – a tagállamok jogi 
előírásainak megfelelően – ténylegesen és 
eredményesen kiegyenlítsék vagy 
megtérítsék, és ennek visszatartó erővel és 
az elszenvedett kárnak megfelelő módon 
kell történnie. Ennek során a kiegyenlítés 
vagy kártérítés csak olyan esetekben 
korlátozható előzőleg megállapított felső 
határra, amelyeknél a munkaadó igazolni 
tudja, hogy a pályázónak ezen irányelv 
értelmében a megkülönböztetés miatt 
keletkezett kára csak abban áll, hogy 
pályázatának figyelembevételét 
megtagadják.

A tagállamok nemzeti jogrendjük keretében 
megteszik a szükséges intézkedéseket az 
ezen irányelv által meghatározott 
kötelezettségek megszegése esetén 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciók biztosítása érdekében. Ennek 
során a nemen alapuló megkülönböztetés 
miatt károsult személyt illető 
kiegyenlítésnek vagy kártérítésnek 
hatékonynak és arányosnak kell lennie, 
valamint csak olyan esetekben korlátozható 
előzőleg megállapított felső határra, 
amelyeknél a munkaadó igazolni tudja, hogy 
a pályázónak ezen irányelv értelmében a 
megkülönböztetés miatt keletkezett kára 
csak abban áll, hogy pályázatának 
figyelembevételét megtagadják.

Er. fr

Indoklás

Ez a módosítás a szöveget a IV. Cím (végrehajtás) rendelkezéseivel hozza összhangba, amely 
a tagállamokat egy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszer bevezetésére 
hívja fel, amely az ezen irányelv által biztosított jogok megsértése esetén alkalmazható, és 
másodsorban a III. Címmel hozza összhangba, a büntetésekre és szankciókra vonatkozó 
meglevő joggyakorlatnak minden e javaslat által érintett területre való kiterjesztésével.  

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

57. módosítás 
18. cikk

A tagállamok nemzeti jogrendjük keretében 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy egy személynek nemi 
alapon történő megkülönböztetésből 

A tagállamok nemzeti jogrendjük keretében 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy egy személynek nemi 
alapon történő megkülönböztetésből 
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keletkezett kárát – a tagállamok jogi 
előírásainak megfelelően – ténylegesen és 
eredményesen kiegyenlítsék vagy 
megtérítsék, és ennek visszatartó erővel és 
az elszenvedett kárnak megfelelő módon 
kell történnie. Ennek során a kiegyenlítés 
vagy kártérítés csak olyan esetekben 
korlátozható előzőleg megállapított felső 
határra, amelyeknél a munkaadó igazolni 
tudja, hogy a pályázónak ezen irányelv 
értelmében a megkülönböztetés miatt 
keletkezett kára csak abban áll, hogy 
pályázatának figyelembevételét 
megtagadják.

keletkezett kárát – a tagállamok jogi 
előírásainak megfelelően – ténylegesen és 
eredményesen orvosolják (kiegyenlítsék 
vagy megtérítsék), és ennek visszatartó 
erővel és az elszenvedett kárnak megfelelő 
módon kell történnie. Ennek során a 
kiegyenlítés vagy kártérítés csak olyan 
esetekben korlátozható előzőleg 
megállapított felső határra, amelyeknél a 
munkaadó igazolni tudja, hogy a pályázónak 
ezen irányelv értelmében a 
megkülönböztetés miatt keletkezett kára 
csak abban áll, hogy pályázatának 
figyelembevételét megtagadják.

Er. en

Indoklás

E preambulumbekezdés szövegezése félreértéseket okozhat az előírt szankciók természetét 
illetően. Azt a téves benyomást keltheti, hogy az Európai Közösség joga csak kártérítést ír elő 
a nemek közötti egyenlőség elvének megsértése miatti szankcióként.

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

58. módosítás
21. cikk (2) bekezdés d) pont (új)

d) megfelelő európai szervekkel - mint a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete - való adatcsere és a szakértelem 
kicserélése.

Er. el

Indoklás

A nemzetközi helyzet kutatásán kivül az illetékes nemzeti szerveknek az európai szervekkel is 
kapcsolatban kell lenniük módszereik és kutatási eredményeik ismertetése valamint az európai 
szervek által használt módszerekkel és gyakorlatokkal való megismerkedés révén munkájuk 
fejlesztése érdekében.
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Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

59. módosítás 
22. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti jogi előírásaikkal 
és sajátosságaikkal összhangban megfelelő 
intézkedéseket tesznek a szociális partnerek 
közötti párbeszéd támogatására azzal a 
céllal, hogy előmozdítsák az egyenlő 
bánásmód megvalósítását, többek között az 
üzemi gyakorlat ellenőrzésével, kollektív 
szerződésekkel, magatartási kódexszel, 
kutatásokkal vagy a tapasztalatok és bevált 
módszerek cseréjével.

(1) A tagállamok nemzeti jogi előírásaikkal 
és sajátosságaikkal összhangban megfelelő 
intézkedéseket tesznek a szociális partnerek 
közötti párbeszéd támogatására azzal a 
céllal, hogy előmozdítsák az egyenlő 
bánásmód megvalósítását, többek között az 
üzemi gyakorlat, szakképzés,  a 
munkavállalás és szakmai előmenetel
ellenőrzésével, valamint a kollektív 
szerződések, a magatartási kódex, a 
kutatások vagy a tapasztalatok és bevált 
módszerek cseréjének ellenőrzésével.

Er. fr

Indoklás

Ilyen egyenlőtlenségek nemcsak a munkahelyen, hanem a munkavállalás és a szakképzéshez 
való hozzáférés valamint a szakmai előmenetel során is előfordulhatnak; a szakmai 
gyakorlatok ellenőrzésének ezért az összes ilyen területre ki kell terjedniük.

Anne Van Lancker és Christa Prets által javasolt módosítás

60. módosítás 
22. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti jogi előírásaikkal 
és sajátosságaikkal összhangban megfelelő 
intézkedéseket tesznek a szociális partnerek 
közötti párbeszéd támogatására azzal a 
céllal, hogy előmozdítsák az egyenlő 
bánásmód megvalósítását, többek között az 
üzemi gyakorlat ellenőrzésével, kollektív 
szerződésekkel, magatartási kódexszel, 
kutatásokkal vagy a tapasztalatok és bevált 
módszerek cseréjével.

(1) A tagállamok nemzeti jogi előírásaikkal 
és sajátosságaikkal összhangban megfelelő 
intézkedéseket tesznek a szociális partnerek 
közötti párbeszéd támogatására azzal a 
céllal, hogy előmozdítsák az egyenlő 
bánásmód megvalósítását, többek között az 
üzemi gyakorlat ellenőrzésével, kollektív 
szerződésekkel, magatartási kódexszel, és a 
nemekre vonatkozó összehasonlítható 
adatok elemzésein és a fejlődésen alapuló 
kutatásokkal vagy a tapasztalatok és bevált 
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módszerek cseréjével.

Er. en

Indoklás

A meglevő adatok nem mindig elegendőek.

Anneli Jäätteenmäki által javasolt módosítás

61. módosítás 
22. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben összhangban áll a nemzeti 
hagyományokkal és gyakorlattal, a 
tagállamok a szociális partnereket arra 
ösztönzik, hogy függetlenségük sérelme 
nélkül segítsék elő a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget, kössenek megfelelő szintű 
megállapodásokat, melyek a kollektív 
tárgyalások hatálya alá tartozó, az 1. cikkben 
említett területeken megkülönböztetés elleni 
szabályokat állapítanak meg. E 
megállapodások tiszteletben kell, hogy 
tartsák ezen irányelv rendelkezéseit és a 
vonatkozó nemzeti végrehajtási 
intézkedéseket.

(2) Amennyiben összhangban áll a nemzeti 
hagyományokkal és gyakorlattal, a 
tagállamoknak biztosítják, hogy a szociális 
partnerek függetlenségük sérelme nélkül 
segítsék elő a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget, kössenek megfelelő szintű 
megállapodásokat, melyek a kollektív 
tárgyalások hatálya alá tartozó, az 1. cikkben 
említett területeken megkülönböztetés elleni 
szabályokat állapítanak meg. E 
megállapodások tekintettel kell, hogy 
legyenek ezen irányelv rendelkezéseire és a 
vonatkozó nemzeti végrehajtási 
intézkedésekre.

Er. en

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

62. módosítás
22. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben összhangban áll a nemzeti
hagyományokkal és gyakorlattal, a
tagállamoknak arra kell a szociális
partnereket ösztönözniük, hogy
függetlenségük sérelme nélkül segítsék elő a
nők és férfiak közötti egyenlőséget, 
kössenek megfelelő szintű 

(2) Amennyiben összhangban áll a nemzeti
hagyományokkal és gyakorlattal, a
tagállamoknak arra kell a szociális
partnereket ösztönözniük, hogy
függetlenségük sérelme nélkül segítsék elő a
nők és férfiak közötti egyenlőséget, segítsék 
elő a munka és a magánélet 
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megállapodásokat, melyek a kollektív
tárgyalások hatálya alá tartozó, az 1. cikkben
említett területeken megkülönböztetés elleni
szabályokat állapítanak meg. E
megállapodások tekintettel kell, hogy
legyenek ezen irányelv rendelkezéseire és a
vonatkozó nemzeti végrehajtási
intézkedésekre.

összeegyeztetésének megkönnyítését célzó 
rugalmas munkával kapcsolatos 
szabályozásokat, kössenek megfelelő szintű 
megállapodásokat, melyek a kollektív
tárgyalások hatálya alá tartozó, az 1. cikkben
említett területeken megkülönböztetés elleni
szabályokat állapítanak meg. E
megállapodások tekintettel kell, hogy
legyenek ezen irányelv rendelkezéseire és a
vonatkozó nemzeti végrehajtási
intézkedésekre.

Er. el

Indoklás

A nők számos családi kötelezettsége gyakran elrettentő hatással bír a munkaerőpiacra való 
bejutásuk vagy a teljes munkaidőben történő foglalkoztatottságuk szempontjából. A 
tagállamoknak a szociális partnerek szintjén az azokról a lehetőségekről szóló párbeszédet is 
elő kell segíteniük, melyek a nők számára a magánjellegű és a szakmai kötelezettségek 
összehangolását oly módon teszik  lehetővé, hogy a munkaerőpiacra való bejutás 
megvalósítható legyen számukra.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

63. módosítás 
22. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok nemzeti joguknak, az 
együttes megállapodásoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően a munkáltatókat a 
munkahelyen levő férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód tervszerű és 
szisztematikus módon történő elősegítésére 
ösztönzik.

(3) A tagállamok nemzeti joguknak, az 
együttes megállapodásoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően a munkáltatókat a 
munkahelyen, a munkavállalás valamint a 
szakképzés és előmenetel során a férfiak és 
nők közötti egyenlő bánásmód tervszerű és 
szisztematikus módon történő elősegítésére 
ösztönzik.

Er. fr

Indoklás

Ilyen egyenlőtlenségek nemcsak a munkahelyen, hanem a munkavállalás és a szakképzéshez 
való hozzáférés valamint a szakmai előmenetel során is előfordulhatnak; a szakmai 
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gyakorlatok ellenőrzésének ezért az összes ilyen területre ki kell terjedniük. A módosítás első 
része az angol változatot nem érinti.

Anneli Jäätteenmäki által javasolt módosítás

64. módosítás 
22. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok nemzeti joguknak, az 
együttes megállapodásoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően a munkáltatókat
a munkahelyen levő férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód tervszerű és 
szisztematikus módon történő elősegítésére 
ösztönzik.

(3) A tagállamok nemzeti joguknak, az 
együttes megállapodásoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően biztosítják, hogy a 
munkáltatók a munkahelyen levő férfiak és 
nők közötti egyenlő bánásmódot tervszerű és 
szisztematikus módon segítsék elő. Ennek 
munkáltató általi előmozdításának hiányát 
a nyilvánossággal tudatni kell, és e 
cselekvés elmaradását büntetni kell.

Er. en

Mary Honeyball által javasolt módosítás

65. módosítás 
22. cikk, (3) bekezdés

(3 ) A tagállamok nemzeti joguknak, az 
együttes megállapodásoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően a munkáltatókat a 
munkahelyen levő férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód tervszerű és 
szisztematikus módon történő elősegítésére 
ösztönzik.

(3) A tagállamok nemzeti joguknak, az 
együttes megállapodásoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően a munkáltatóktól
a munkahelyen levő férfiak és nők közötti
egyenlő bánásmód tervszerű és 
szisztematikus módon történő elősegítését 
követelik meg.

Er. en

Indoklás

A legújabb bizottsági jelentések azt mutatják, hogy  az egyenlő bánásmódot előmozdító 
jogszabályok ellenére még mindig gyakori a munkahelyi megkülönböztetés. A tagállamok 
előírják annak biztosítását, hogy a munkáltatók tegyenek megelőző lépéseket az 
egyenlőtlenségek megszüntetése, és különösen a nemek közötti díjazásbeli különbség 
csökkentése érdekében.
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Katerina Batzeli által javasolt módosítás

66. módosítás
22. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok nemzeti joguknak, az
együttes megállapodásoknak vagy
gyakorlatnak megfelelően a munkáltatókat a
munkahelyen levő férfiak és nők közötti
egyenlő bánásmód tervszerű és
szisztematikus módon történő elősegítésére
ösztönzik.
 

(3) A tagállamok nemzeti joguknak, az 
együttes megállapodásoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően a munkáltatókat a 
munkahelyen levő férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód tervszerű és 
szisztematikus módon történő elősegítésére 
ösztönzik. A tagállamoknak tudatos 
kampányokat is kell vezetniük a 
munkáltatók és általánosabban a 
nyilvánosság irányában a foglalkoztatás és 
elhelyezkedés terén levő esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos ügyekben.

Er. el

Indoklás

A nyilvánosságnak a foglalkoztatás terén levő férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
szükségességéről való tájékoztatása és tudatosságának növelése elengedhetetlen. A 
foglalkoztatás terén az egyenlőséget gyakorlatilag nem lehet csakis jogszabályok 
kibocsátásával és a tagállamoktól azok végrehajtását egy  egyidejű gondolkodásmódbeli 
váltás nélkül követelve elérni.

Anneli Jäätteenmäki által javasolt módosítás

67. módosítás 
22. cikk, (4) bekezdés

(4) E célból a munkáltatókat ösztönözni kell 
arra, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.

Az ilyen tájékoztatás a különböző szervezeti 

(4) E célból a munkáltatókat ösztönözni kell 
arra, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.

Az ilyen tájékoztatás a nők és férfiak 
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szinteken levő férfiak és nők arányáról 
szóló statisztikákat és a helyzetnek a 
munkavállalalók képviselőivel való 
együttműködés útján való javítására irányuló 
lehetséges intézkedéseket is tartalmazhat.

különböző feladatokra vonatkozó 
megbízásáról és a nők és férfiak 
feladatainak osztályozására, díjazásukra és 
a díjazásbeli különbségekre vonatkozó 
áttekintésről szóló jelentést és a helyzetnek 
a munkavállalalók képviselőivel való 
együttműködés útján való javítására irányuló 
lehetséges intézkedéseket is tartalmazza.

Er. fi

Mary Honeyball által javasolt módosítás

68. módosítás 
22. cikk, (4) bekezdés

(4) E célból a munkáltatókat ösztönözni kell 
arra, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
E tájékoztatás a különböző szervezeti 
szinteken levő férfiak és nők arányára 
vonatkozó statisztikákat és a helyzetnek a 
munkavállalalók képviselőivel való 
együttműködés útján való javítására irányuló 
lehetséges intézkedéseket is tartalmazhat.

(4) E célból a munkáltatók számára elő kell 
írni, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
E tájékoztatásnak a különböző szervezeti 
szinteken levő férfiak és nők arányára 
vonatkozó statisztikákat és a helyzetnek a 
munkavállalalók képviselőivel való 
együttműködés útján való javítására irányuló 
lehetséges intézkedéseket is tartalmaznia 
kell.

Er. en

Indoklás

A legújabb bizottsági jelentések azt mutatják, hogy  az egyenlő bánásmódot előmozdító 
jogszabályok ellenére még mindig gyakori a munkahelyi megkülönböztetés. A tagállamok 
előírják annak biztosítását, hogy a munkáltatók tegyenek megelőző lépéseket az 
egyenlőtlenségek megszüntetése, és különösen a nemek közötti díjazásbeli különbség 
csökkentése érdekében.



PE 357.804v01-00

külső fordítás

32/38 AM\565760HU.doc

HU

Anne Van Lancker és Christa Prets által javasolt módosítás

69. módosítás 
22. cikk, (4) bekezdés

(4) E célból a munkáltatókat ösztönözni kell 
arra, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
E tájékoztatás a különböző szervezeti 
szinteken levő férfiak és nők arányára 
vonatkozó statisztikákat és a helyzetnek a 
munkavállalalók képviselőivel való 
együttműködés útján való javítására irányuló 
lehetséges intézkedéseket is tartalmazhat.

(4) E célból a munkáltatókat ösztönözni kell 
arra, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
E tájékoztatásnak a különböző szervezeti 
szinteken levő férfiak és nők arányára 
vonatkozó statisztikákat és a helyzetnek a 
munkavállalalók képviselőivel való 
együttműködés útján való javítására irányuló 
lehetséges intézkedéseket is tartalmaznia 
kell.

Er. en

Indoklás

Fontos annak biztosítása, hogy a tájékoztatás a férfiak és nők képviseletére vonatkozó 
statisztikákat is tartalmazzon. 

Mary Honeyball által javasolt módosítás

70. módosítás 
22. cikk, (4) bekezdés

(4) E célból a munkáltatókat ösztönözni kell 
arra, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
E tájékoztatás a különböző szervezeti 
szinteken levő férfiak és nők arányára 
vonatkozó statisztikákat és a helyzetnek a 
munkavállalalók képviselőivel való 
együttműködés útján való javítására irányuló 
lehetséges intézkedéseket is tartalmazhat.

(4) E célból a munkáltatókat ösztönözni kell 
arra, hogy megfelelő rendszeres 
időközönként a munkavállalók és/vagy azok 
képviselői részére a vállalkozásbeli férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmódról 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
E tájékoztatás a különböző szervezeti 
szinteken levő férfiak és nők arányára, 
relatív díjazásukra, vonatkozó statisztikákat 
és a helyzetnek a munkavállalalók 
képviselőivel való együttműködés útján való 
javítására irányuló lehetséges intézkedéseket 
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is tartalmazhat.

Er. en

Indoklás

Az EU és a tagállamok számára kulcsfontosságú téma a férfiak és nők közötti díjazásbeli 
különbség. A legújabb bizottsági jelentések azt mutatják, hogy  az egyenlő bánásmódot 
előmozdító jogszabályok ellenére még mindig gyakori a munkahelyi megkülönböztetés. A 
díjazásbeli különbség megszüntetésére törekvő első lépés annak megállapítása, hogy hol 
vannak díjazásbeli egyenlőtlenségek. A díjazásbeli különbség kezelésére nézve az egyik 
alapvető probléma az, hogy a munkavállalók jelentős aránya nem végzett díjazásra vonatkozó 
vizsgálatokat, és így nem rendelkezik információval a szervezetük keretén belüli férfiak és nők 
relatív díjazásáról. Ezen információ nélkül a szervezetükön belüli díjazásbeli 
egyenlőtlenségek szisztematikus módon történő kezelését nem tudják elkezdeni. A módosítás 
ennek kezelésére törekszik, és a díjazásbeli különbségek kérdésének szisztematikus módon a 
munkaerő és annak képviselőivel együtt történő megoldására törekszik – ami egy sokkal 
hatékonyabb eszköz, mint az egyforma díjazásos esetek külön kezelése.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

71. módosítás 
26. cikk

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv 
szerint elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértésekor alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, minden szükséges 
intézkedést megtesznek annak biztosítására, 
hogy azol alkalmazásra kerüljenek. Az 
áldozat számára a kártérítés megfizetését is 
magukba foglaló szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és elrettentő hatásúaknak kell 
lenniük. A tagállamoknak a Bizottságot 
legkésőbb a 33. cikkben meghatározott 
időpontig értesíteniük kell ezen 
intézkedésekről, és késedelem nélkül 
értesíteniük kell minden azokat érintő 
további módosításról.

A tagállamok megállapítják az 
esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód 
elvének megsértésekor alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, minden 
szükséges intézkedést megtesznek annak 
biztosítására, hogy azol alkalmazásra 
kerüljenek. Az áldozat számára a kártérítés 
megfizetését is magukba foglaló 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
elrettentő hatásúaknak kell lenniük. A 
tagállamoknak a Bizottságot legkésőbb a 33. 
cikkben meghatározott időpontig 
értesíteniük kell ezen intézkedésekről, és 
késedelem nélkül értesíteniük kell minden 
azokat érintő további módosításról.

Er. en
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Indoklás

Az “ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésekor alkalmazandó 
szankciók” kifejezés zavart kelthet. Az EB úgy határozott, hogy hatékony szankciókat kell 
biztosítani, és alkalmazni “a megkülönböztetés tilalmának” megsértése vagy pedig 
általánosabban az egyenlő bánásmód elvének megsértése esetén. Ez azt is magába foglalja, 
hogy a nemen alapuló megkülönböztetést tilalmazó nemzeti rendelkezés megsértését is, nem 
csak az irányelvet végrehajtó rendelkezések, valamint az EB jogának közvetlen megsértését 
kell megbüntetni (ideértve, hogy a nemzeti bíróságok által is) hatékony szankciók útján.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

72. módosítás 
27. cikk

A tagállamok a nemzeti jognak, a kollektív 
megállapodásoknak vagy gyakorlatnak 
megfelelően a munkavállalókat és a 
szakképzéshez való hozzáférésért felelős 
személyeket arra ösztönzik, hogy tegyenek 
intézkedéseket a nemen alapuló 
megkülönböztetés minden formájának, -
különösen a munkahelyi zaklatásnak és 
szexuális zaklatásnak - megelőzése 
érdekében.

A tagállamok a nemzeti jognak, a kollektív 
megállapodásoknak vagy gyakorlatnak 
megfelelően a munkavállalókat kötelezik, 
hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a 
nemen alapuló megkülönböztetés minden 
formájának, - különösen a munkahelyi 
zaklatás és szexuális zaklatás, a 
munkavállalás, szakképzés és előmenetel 
valamint a munkakörülmények terén levő -
megelőzése érdekében.

Er. fr

Indoklás

Ilyen egyenlőtlenségek nemcsak a munkahelyen, hanem a munkavállalás és a szakképzéshez 
való hozzáférés valamint a szakmai előmenetel során is előfordulhatnak; a szakmai 
gyakorlatok ellenőrzésének ezért az összes ilyen területre ki kell terjedniük.

Anneli Jäätteenmäki által javasolt módosítás

73. módosítás 
27. cikk

A tagállamok a nemzeti jognak, a kollektív 
megállapodásoknak vagy gyakorlatnak 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
jognak, a kollektív megállapodásoknak vagy 
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megfelelően a munkavállalókat és a 
szakképzéshez való hozzáférésért felelős 
személyeket arra ösztönzik, hogy tegyenek 
intézkedéseket a nemen alapuló 
megkülönböztetés minden formájának, -
különösen a munkahelyi zaklatásnak és 
szexuális zaklatásnak - megelőzése 
érdekében.

gyakorlatnak megfelelően a munkavállalókat 
és a szakképzéshez való hozzáférésért 
felelős személyek tegyenek intézkedéseket a 
nemen alapuló megkülönböztetés minden 
formájának, - különösen a munkahelyi 
zaklatásnak és szexuális zaklatásnak -
megelőzése érdekében. 

Er. en

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

74. módosítás 
27. cikk (2 a) albekezdés  (új)

A munkavállalókat és a szakképzéshez való 
hozzáférésért felelős személyeket arra is 
ösztönözni kell, hogy kötelezettségeik 
keretén belül a fenti első bekezdésben 
említett intézkedéseket tegyék meg.

Er. fr

Indoklás

Ilyen egyenlőtlenségek nemcsak a munkahelyen, hanem a munkavállalás és a szakképzéshez 
való hozzáférés valamint a szakmai előmenetel során is előfordulhatnak; a szakmai 
gyakorlatok ellenőrzésének ezért az összes ilyen területre ki kell terjedniük.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

75. módosítás 
28 a. cikk (új)

A tagállamok az egyenlő bánásmód elvének 
védelmét nézve az ezen irányelvben 
meghatározottakhoz képest kedvezőbb 
rendelkezéseket vezethetnek be vagy 
tarthatnak fenn.

Er. fr
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Indoklás

A 2002/73/EK irányelv 8e. cikke 1.) pontjának szövegét bele kell foglalni e javaslat 
szövegébe, mivel az a tagállamok számára az egyenlő bánásmód terén a magasabb szintű 
védelem biztosításának lehetőségét nyújtja. 

Módosítás by Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

76. módosítás 
30. cikk

A tagállamoknak biztosítják, hogy az ezen 
irányelv szerint megtett intézkedések a már 
hatályban levő rendelkezésekkel együtt 
minden megfelelő módon - például a 
munkahelyen - minden érintett személy 
tudomására legyenek hozva.

A tagállamoknak biztosítják, hogy az ezen 
irányelv szerint megtett intézkedések a már 
hatályban levő rendelkezésekkel együtt 
minden megfelelő módon - például a 
munkahelyen, és a munkavállalás, 
szakképzés valamint előmenetel terén -
minden érintett személy tudomására 
legyenek hozva.

Er. fr

Indoklás

Ilyen egyenlőtlenségek nemcsak a munkahelyen, hanem a munkavállalás és a szakképzéshez 
való hozzáférés valamint a szakmai előmenetel során is előfordulhatnak; a szakmai 
gyakorlatok ellenőrzésének ezért az összes ilyen területre ki kell terjedniük.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou által javasolt módosítás

77. módosítás 
31. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok a 13. cikk 2.) pontjában 
említett foglalkozási tevékenységeket 
értékelik annak eldöntése érdekében, hogy 
a szociális fejlődés fényében az érintett 
kizárások fenntartása indokolt-e. Ezen 
értékelés eredményeiről négy évente 
tájékoztatják a Bizottságot. Ennek az 
információnak az alapján a Bizottság négy 
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évente az Európai Parlament és a Tanács 
számára jelentést fogalmaz meg.

Er. en

Indoklás

Ez a rendelkezés a 13. cikkbe (3) bekezdésként lett belefoglalva. Mindemellett ez a 76/207 
irányelv zárórendelkezése is, és az átdolgozásról szóló irányelv zárórendelkezéséhez tartozik, 
mint a 31. cikk (3) bekezdése. Továbbá, a tagállamok és a Bizottság időszakos jelentései is 
lehetővé teszik az EP számára, hogy a továbbra is meglevő, nem átlátható eltérések által 
veszélyeztetett egyenlő bánásmód elvének megvalósítását ellenőrizze.

Bernadette Vergnaud által javasolt módosítás

78. módosítás 
32. cikk

Legkésőbb 2008. június 30-ig a Bizottság 
felülvizsgálja ezen irányelv működését, és 
adott esetben minden szükségesnek ítélt 
módosításra javaslatot tesz.

Legkésőbb 2008. június 30-ig a Bizottság 
felülvizsgálja ezen irányelv működését, és 
adott esetben minden szükségesnek ítélt 
módosításra javaslatot tesz. Mindenekelőtt 
rendelkezési jogosítványait büntetések 
kiszabására használja fel az irányelvet még 
át nem ültetett tagállamokra vonatkozóan.

Er. fr

Indoklás

Döntő fontosságú az átültetés fontosságára való figyelemfelhívás, amelynek elmaradása azt 
jelenti, hogy az európai polgárok az ezen jogszabályok által megadott jogosultságokat 
tagállamaik vonatkozásában nem tudják kikényszeríteni.

Hiltrud Breyer által javasolt módosítás

79. módosítás 
8. cikk, 1) pont

1) Az egyenlő bánásmód elvével ellentétben 
álló rendelkezések a közvetlenül vagy 

1) Az egyenlő bánásmód elvével 
ellentétesek azok a rendelkezések, amelyek 
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közvetve nemen alapulóakat is magukba 
foglalják:

közvetlenül vagy közvetve nemen alapulnak 
és a következőket eredményezik:

Er. en

Hiltrud Breyer által javasolt módosítás

80. módosítás 
8. cikk, (1) bekezdés, h) pont

h) különböző szintű ellátások megállapítása, 
kivéve amennyiben olyan 
biztosításmatematikai számítási tényezők 
figyelembevétele lehet szükséges, melyek  
járulékalapú biztosítási rendszer esetén a 

nemnek megfelelően változnak; 
tőkefedezeti ellátási alapú 
biztosítási rendszer esetén bizonyos 
elemek egyenlőtlenek lehetnek, 
amennyiben a 
biztosításmatematikai tényezők 
használatának hatásaiból 
származó összegek egyenlőtlensége 
a rendszerfinanszírozás 
végrehajtásának idején a nemnek 
megfelelően eltérő;

h) különböző szintű ellátások előírása

Er. en

Hiltrud Breyer által javasolt módosítás

81. módosítás 
8. cikk, (1) bekezdés, j) pont

j) különböző mértékű munkavállalói 
járulékok megállapítása, kivéve:
(i) járulékalapú biztosítási rendszerek esetén, 
a végső ellátások összegének
kiegyenlítésének vagy mindkét nem számára 
azok nagyobb fokú egyenlővé tételének 

j) a munkáltatókók számára különböző 
összegű járulékok előírása (a többi törölve)
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szándéka esetén,
(ii) tőkefedezeti ellátási alapú biztosítási 
rendszerek esetén, ahol a munkáltatói 
járulékok a tőkefedezeti ellátási alapú 
ellátások költségének fedezéséhez szükséges 
alapok megfelelésének biztosítását célozzák;

Er. en

Hiltrud Breyer által javasolt módosítás

82. módosítás 
8. cikk, (1) bekezdés, k) pont

k) különböző normák vagy csak 
meghatározott nemű munkavállalókra 
alkalmazható normák megállapítása, ha a 
h), i) és j) pont másként nem rendelkezik a 
rendszernek a munkavállaló részéről 
történő elhagyásakor a halasztott 
ellátásokra való jogosultság fenntartása 
vagy biztosítása tekintetében.

k) különböző rendelkezések vagy csak az 
egyik nembeli munkavállalókra 
alkalmazható rendelkezések kikötése a 
rendszernek a munkavállaló részéről 
történő elhagyásakor

Er. en

Indoklás

Amennyiben díjazási kérdésekre is ki kell, hogy a felülvizsgálat terjedjen, biztosítani kell, 
hogy ezek a rendelkezések az EK-Szerződés I. Szakaszának 14. cikkét csak végrehajtsák, de 
nem változtassák meg az EK-Szerződés I. Szakasza 14. cikkének tartalmát.

Kérdésesnek tűnik, hogy az EK-Szerződés I. Szakasza 14. cikkével összeegyeztethető-e a 
foglalkoztatói szociális biztonsági rendszereknél a nemi alapon történő alacsonyabb szintű 
eljárások vagy magasabb járulékok megengedése, ahogy azt a 96/97/EGK irányelv által 
módosított 86/378/EGK irányelv 6. cikkének h) pontja előírja, és a felülvizsgálat a 8. cikk 1. 
szakasz h) pontjánál felveti, mivel ez az engedély csak a női munkavállalók hátrányára lett 
csak alkalmazva. 

A biztosítás matematikai számítások alapján a nemen alapuló egyenlőtlen bánásmód 
indoklási problémája nem csak a munkavállalási és foglalkozási ügyek tekintetében létezik. 
Következésképpen a Bizottság az EK-Szerződés 13. cikkéről szóló vitatott irányelvjavaslathoz 
azt az észrevételt fűzi, hogy ez a szokás összeegyeztethetetlen a közösségi jog kikötéseivel. 
Nem  indokolt egy irányelvjavaslatban a munkáltatók és pénzügyi szolgáltatások számára azt 
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a benyomást kelteni, hogy a foglalkoztatói szociális biztonsági rendszereknél a nemi alapon 
történő alacsonyabb szintű eljárások vagy magasabb járulékok megengedhetők az EK-
Szerződés I. Szakasza 14. cikkének alapján. Az EK-Szerződés I. Szakasza 14. cikke alóli 
mentesség a 96/97/EGK irányelv 6. cikkének h) pontjában jelenleg előírtak szerint 
összeegyeztethetetlen a közvetlenül az EK-Szerződésből következő férfiak és nők közötti 
egyenlő díjazás elvével. Ilyen mentesség az új irányelvben nem ismételhető meg.

A 8. cikk I. szakaszának j) és k) pontjára vonatkozó javasolt módosítások ennek eredményei.
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