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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 17
2 konstatuojamoji dalis

(2) Vienodas požiūris į  vyrus ir moteris yra 
pagrindinis Bendrijos teisės principas, kurį 
Bendrija, remdamasi sutarties 2 straipsniu ir 
3 straipsnio 2 dalimi, turi skatinti visoje savo 
veikloje.

2) Vyrų ir moterų lygybė yra pagrindinis 
Bendrijos teisės principas, kurį Bendrija, 
remdamasi sutarties 2 straipsniu ir 3 
straipsnio 2 dalimi ir Teisingumo Teismo 
teismine praktika. Šios sutarties nuostatos 
vyrų ir moterų lygybę traktuoja kaip 
Bendrijos „užduotį“ ir „tikslą“ ir suteikia 
Bendrijai pozityvų įsipareigojimą skatinti ją 
visoje savo veikloje“.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 18
2 konstatuojamoji dalis

(2) Vienodas požiūris į vyrus ir moteris yra 
pagrindinis Bendrijos teisės principas, kurį 
Bendrija, remdamasi sutarties 2 straipsniu ir 
3 straipsnio 2 dalimi, turi skatinti visoje savo 
veikloje.

2) Vienodas požiūris į vyrus ir moteris yra 
pagrindinis Bendrijos teisės principas, kurį 
Bendrija, remdamasi sutarties 2 straipsniu ir 
3 straipsnio 2 dalimi, turi skatinti visoje savo 
veikloje. Vienodas požiūris apima ir tuos, 
kurie keičia lytį.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 19
4 konstatuojamoji dalis

(4) Europos Sąjungos pagrindinių teisų 
chartijos 21 ir 23 straipsniai taip pat 
draudžia bet kokią diskriminaciją lyties 
pagrindu ir gina teisę į vienodą požiūrį į 
vyrus ir moteris visose srityse, įskaitant 
užimtumą, darbą ir užmokestį

4) Europos Sąjungos pagrindinių teisų 
chartijos 21 ir 23 straipsniai taip pat 
draudžia bet kokią diskriminaciją lyties 
pagrindu ir gina teisę į vienodą požiūrį į 
vyrus ir moteris visose srityse, įskaitant 
užimtumą, darbą, užmokestį ir tinkamas 
vaiko priežiūros atostogas kaip individualią 
kiekvieno iš tėvų teisę.

Or. en
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Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 20
6 konstatuojamoji dalis

6) Terorizavimas, susijęs su asmens lytimi ir 
seksualinis priekabiavimas prieštarauja 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, 
todėl šios Direktyvos tikslais tai yra laikoma 
diskriminacija lyties pagrindu. Šios 
diskriminacijos formos atsiranda ne tik 
darbo vietoje, bet taip pat ir užimtumo bei
profesinio mokymo prieinamumo kontekste.

6) Terorizavimas, susijęs su asmens lytimi ir 
seksualinis priekabiavimas prieštarauja 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui 
ir šios Direktyvos tikslais tai yra laikoma 
diskriminacija lyties pagrindu. Šios 
diskriminacijos formos atsiranda ne tik 
darbo vietoje, bet taip pat ir užimtumo bei 
profesinio mokymo ir paaukštinimo 
prieinamumo kontekste. Todėl šios 
diskriminacijos formos turi būti uždraustos. 
Joms išliekant, jų atžvilgiu teismuose turi 
būti numatytos adekvačios atgrasymo 
sankcijos.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 21
7 konstatuojamoji dalis

7) Tuo remiantis, darbdaviai ir už profesinį 
mokymą atsakingi asmenys turi imtis 
priemonių, kad remiantis valstybių narių 
teisės aktais ir patirtimi būtų užkirstas kelias 
visų formų diskriminacijai dėl lyties ir 
ypač – imtasi prevencijos priemonių 
priekabiavimui ir seksualiniam 

7) Tuo remiantis, darbdaviai ir už profesinį 
mokymą atsakingi asmenys turi imtis 
priemonių, kad remiantis valstybių narių 
teisės aktais ir patirtimi būtų užkirstas kelias 
visų formų diskriminacijai dėl lyties, 
įskaitant diskriminaciją ypač jautrios 
etninės mažumos moterų grupės atžvilgiu ir 
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priekabiavimui darbo vietoje išvengti. ypač – imtasi prevencijos priemonių 
priekabiavimui ir seksualiniam 
priekabiavimui darbo vietoje ir siekiant 
užimtumo bei profesinio mokymo 
prieinamumo išvengti.

Or. nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 22
7 konstatuojamoji dalis

7) Tuo remiantis, darbdaviai ir už profesinį 
mokymą atsakingi asmenys turi imtis 
priemonių, kad remiantis valstybių narių 
teisės aktais ir patirtimi būtų užkirstas kelias 
visų formų diskriminacijai dėl lyties ir 
ypač – imtasi prevencijos priemonių 
priekabiavimui ir seksualiniam 
priekabiavimui darbo vietoje išvengti.

7) Tuo remiantis, darbdaviai ir už profesinį 
mokymą atsakingi asmenys turi imtis 
priemonių, kad remiantis valstybių narių 
teisės aktais ir patirtimi būtų užkirstas kelias 
visų formų diskriminacijai dėl lyties ir ypač 
– imtasi prevencijos priemonių 
priekabiavimui ir seksualiniam 
priekabiavimui darbo vietoje, siekiant 
užimtumo prieinamumo ir profesinio 
mokymo srityje, taip pat paaukštinimo 
procedūrose, išvengti.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker and Christa Prets

Pakeitimas 23
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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9a) valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su socialiniais partneriais, turi spręsti 
tebeegzistuojančią nevienodo atlyginimo 
lyties pagrindu problemą ir pastebimą lyčių 
segregaciją darbo rinkoje, pasinaudodamos 
susitarimų dėl lankstaus darbo laiko 
priemone, kuri leistų tiek vyrams, tiek ir 
moterims sėkmingiau derinti šeimos darbo 
įsipareigojimus; tai apima tinkamus 
susitarimus dėl vaiko priežiūros atostogų, 
kuriomis galėtų pasinaudoti bet kuris iš 
tėvų, ir nuostatas dėl prieinamos vaiko 
priežiūros galimybių ir priklausomų 
asmenų priežiūrą. 

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 24
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

9a) valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su socialiniais partneriais, turi spręsti 
tebeegzistuojančią nevienodo atlyginimo 
lyties pagrindu problemą ir pastebimą lyčių 
segregaciją darbo rinkoje, pasinaudodamos 
susitarimų dėl lankstaus darbo laiko 
priemone, kuri leistų tiek vyrams, tiek ir 
moterims sėkmingiau suderinti šeimos 
darbo įsipareigojimus; tai apima tinkamus 
susitarimus dėl vaiko priežiūros atostogų, 
kuriomis galėtų pasinaudoti bet kuris iš 
tėvų, ir atostogas dėl šeimos priežasčių, 
nesukuriant naujų finansinių ar kitų teisių.

Or. fr
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Justification

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

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker and Christa Prets

Pakeitimas 25
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

13a) valstybės narės užtikrina, kad tikslūs 
duomenys, svarbūs naudojant lytį kaip 
lemiamą aktuarinį veiksnį, būtų renkami, 
publikuojami ir reguliariai atnaujinami.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker and Christa Prets

Pakeitimas 26
13b konstatuojamoji dalis (nauja)

13b) Į visą informaciją, kurią pagal 31 
straipsnį valstybės narės pateikia Komisijai, 
įtraukiami tikslūs duomenys, svarbūs 
naudojant lytį kaip lemiamą aktuarinį 
veiksnį, kurie renkami, publikuojami ir 
reguliariai atnaujinami.

Or. en

Justification

SEE AM NEW RECITAL 13A.
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 27
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

15a) Universitetinį laipsnį turinčių moterų 
skaičiaus didinimas darbo vietose, 
atitinkančiose jų išsilavinimą, yra svarbus 
įgyvendinant vyrų ir moterų lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio darbo ir 
užimtumo reikalais principą.

Or. el

Justification

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

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 28
16 konstatuojamoji dalis

(16) Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį, 
vienodų sąlygų taikymo principas nė vienai 
valstybei narei nedraudžia toliau taikyti arba 
imtis konkrečių priemonių, suteikiančių 
specifinius privalumus tam, kad 
nepakankamai atstovaujamai lyčiai būtų 
lengviau puoselėti profesinę veiklą arba būtų 
užkirstas kelias patirti nuostolius dėl 
profesinės karjeros arba juos kompensuoti

16) Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį, 
siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką 
vyrų ir moterų lygybę darbo santykiuose, 
vienodų sąlygų taikymo principas nė vienai 
valstybei narei nedraudžia toliau taikyti arba 
imtis konkrečių priemonių, suteikiančių 
specifinius privalumus tam, kad 
nepakankamai atstovaujamai lyčiai būtų 
lengviau puoselėti profesinę veiklą arba būtų 
užkirstas kelias patirti nuostolius dėl 
profesinės karjeros arba juos kompensuoti. 
Atsižvelgdamos į dabartinę padėtį ir 
Amsterdamo sutarties deklaraciją Nr.28, 
valstybės narės pirmiausia siekia pagerinti 
moterų padėtį darbe. 

Or. en
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Justification

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

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 29
18 konstatuojamoji dalis

(18) Teisingumo Teismas vienodo požiūrio 
principo atžvilgiu nuosekliai pripažindavo 
moters biologinės būsenos nėštumo ir 
motinystės laikotarpiu apsaugos legitimumą. 
Todėl ši Direktyva neprieštarauja 1992 m. 
spalio 19 d. Tarybos Direktyvai 92/85/EEB 
dėl priemonių, skatinančių užtikrinti geresnę 
nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi 
maitinančių moterų saugą ir sveikatą darbe

18) Teisingumo Teismas vienodo požiūrio 
principo atžvilgiu nuosekliai pripažindavo 
moters biologinės būsenos nėštumo ir 
motinystės laikotarpiu apsaugos legitimumą, 
taip pat motinystės apsaugos priemones 
kaip būdą iš esmės užtikrinti esminę lyčių 
lygybę. Todėl ši direktyva neprieštarauja 
1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvai 
92/85/EEB dėl priemonių, skatinančių 
užtikrinti geresnę nėščiųjų, neseniai 
pagimdžiusių arba krūtimi maitinančių 
moterų saugą ir sveikatą darbe ir 1996 m. 
birželio 3 d. direktyvai 96/34/EBB dėl 
bazinės sutarties dėl tėvystės atostogų.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 30
19 konstatuojamoji dalis

19) Vardan aiškumo taip pat reikėtų 
numatyti specialias nuostatas, kurios 
apsaugotų moterų teisę į užimtumą 
motinystės atostogų metu ir ypač jų teisę 
sugrįžti į tą pačią arba lygiavertę poziciją be 
tokių atostogų sąlygotų apribojimų ir sąlygų.

19) Vardan aiškumo taip pat reikėtų 
numatyti specialias nuostatas, kurios 
apsaugotų moterų teisę į užimtumą 
motinystės atostogų metu ir ypač jų teisę 
sugrįžti į tą pačią arba lygiavertę poziciją be 
tokių atostogų sąlygotų apribojimų ir sąlygų 
bei teisę naudotis pagerėjusiomis darbo 
sąlygomis, kuri joms suteikiama  nebuvimo 
darbe metu.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 31
20 konstatuojamoji dalis

(20) Efektyviam vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimui reikalingos tinkamos 
procedūros, kurias turėtų numatyti valstybės 
narės.

20) Efektyviam vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimui reikalingos tinkamos 
procedūros, kurias turėtų numatyti valstybės 
narės, t.y. tokios procedūros, kurios 
numatytų atnaujintos ir tikslios statistikos 
dėl vienodo požiūrio principo įgyvendinimo 
būsenos nacionaliniuose įstatymuose ir 
praktikoje teikimą Komisijai.

Or. fr

Justification

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



PE 357.804v01-00 10/36 AM\565760LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 32
20 konstatuojamoji dalis

(20) Efektyviam vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimui reikalingos tinkamos 
procedūros, kurias turėtų numatyti valstybės 
narės.

20) Efektyviam vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimui reikalingos tinkamos 
procedūros, kurias turėtų numatyti valstybės 
narės, t.y. tokios procedūros, kurios 
numatytų atnaujintos ir tikslios statistikos 
dėl vienodo požiūrio principo įgyvendinimo 
būsenos nacionaliniuose įstatymuose ir 
praktikoje teikimą Komisijai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 33
24 konstatuojamoji dalis

24) Atsižvelgiant į teisės į efektyvią teisinę 
apsaugą fundamentalią prigimtį, tikslinga 
užtikrinti, kad darbuotojams tokia apsauga 
būtų užtikrinta ir pasibaigus santykiams, 
kurie sąlygojo vienodo požiūrio principo 
pažeidimą. 

24) Atsižvelgiant į teisės į efektyvią teisinę 
apsaugą fundamentalią prigimtį, tikslinga 
užtikrinti, kad darbuotojams tokia apsauga 
būtų užtikrinta ir pasibaigus santykiams, 
kurie sąlygojo vienodo požiūrio principo 
pažeidimą. Darbuotojui, ginančiam arba 
duodančiam liudytojo parodymus šios 
direktyvos ginamo asmens vardu, 
suteikiama tokia pati apsauga.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 34
24 konstatuojamoji dalis

24) Atsižvelgiant į teisės į efektyvią teisinę 
apsaugą fundamentalią prigimtį, tikslinga 
užtikrinti, kad darbuotojams tokia apsauga 
būtų užtikrinta ir pasibaigus santykiams, 
kurie sąlygojo vienodo požiūrio principo 
pažeidimą.

24) Atsižvelgiant į teisės į efektyvią teisinę 
apsaugą fundamentalią prigimtį, tikslinga 
užtikrinti, kad darbuotojams tokia apsauga 
būtų užtikrinta ir pasibaigus santykiams, 
kurie sąlygojo vienodo požiūrio principo 
pažeidimą. Darbuotojui, ginančiam arba 
duodančiam liudytojo parodymus šios 
Direktyvos ginamo asmens vardu, 
suteikiama tokia pati apsauga.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 35
25 konstatuojamoji dalis

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 
vienareikšmiškai nustatė, kad tik tada, kai 
visais nusižengimo atvejais nukentėjusysis 
gauna nuostolius atitinkančią kompensaciją, 
gali būti laikoma, kad vienodo požiūrio 
principas tikrai buvo įgyvendintas. Todėl 
neleidžiama iš anksto nustatyti bet kokią 
viršutinę tokios kompensacijos ribą.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 
vienareikšmiškai nustatė, kad jeigu 
nacionalinėje teisėje numatyta sankcija yra 
kompensacija, tik tada, kai visais 
nusižengimo atvejais nukentėjusysis gauna 
nuostolius atitinkančią kompensaciją, gali 
būti laikoma, kad vienodo požiūrio principas 
tikrai buvo įgyvendintas. Todėl neleidžiama 
iš anksto nustatyti bet kokią viršutinę tokios 
kompensacijos ribą.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker and Christa Prets

Pakeitimas 36
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

28a) Siekiant geriau suvokti skirtingo 
požiūrio į vyrus ir moteris darbo ir 
užimtumo klausimais priežastis, reikia 
plėtoti, analizuoti ir  leisti tinkamai 
naudotis palyginamaisiais, su lyčių 
ypatumais susijusiais duomenimis ir 
statistika.

Or. en

Justification

Existing data are not always sufficient.

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 37
1 straipsnio 3 dalis

Taip pat įtrauktos nuostatos, užtikrinančios, 
kad toks įgyvendinimas būtų efektyvesnis, 
numačius tinkamą procedūrą

Taip pat įtrauktos nuostatos, užtikrinančios, 
kad toks įgyvendinimas būtų efektyvesnis, 
numačius tinkamą procedūrą ir pritaikius 
veiksmingas sankcijas

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 38
2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) netiesioginė diskriminacija: kai dėl 
akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar 
taikomos praktikos vienos lyties  asmenys 
gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę 
padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, 
kriterijus ar taikomą praktiką objektyviai 
pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo 
siekiama atitinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis.

b) netiesioginė diskriminacija: kai dėl 
akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar 
taikomos praktikos vienos lyties  asmenys 
gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę 
padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, 
kriterijus ar taikomą praktiką objektyviai 
pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo 
siekiama atitinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis. Ekonominiai ir biudžetiniai 
veiksniai patys savaime nėra teisėtas 
tikslas.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 39
2 straipsnio 1 dalies e punktas (naujas)

e) terorizavimas darbe: elgesio forma, kuri 
apima žodinę agresiją, socialinę izoliaciją, 
kritikos ir gandų skleidimą, arba kitos 
panašios elgesio formos, kurios sukuria 
bauginamą, priešišką ir žeminančią darbo 
aplinką tam asmeniui, kurio atžvilgiu 
taikomas toks elgesys.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 40
2 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) nepalankus požiūris į moterį dėl 
nėštumo arba motinystės atostogų šios 
direktyvos prasme.

Or. fr

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 41
2 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

c) nepalankus požiūris dėl lyties pakeitimo

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 42
3 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva, pagal nacionalinius teisės 
aktus ir (arba) praktiką, taikomas 
darbingiems asmenims, įskaitant 
savisamdžius, darbuotojus, nutraukusius 

1. Ši direktyva, pagal nacionalinius teisės 
aktus ir (arba) praktiką, taikomas 
darbingiems asmenims, įskaitant 
savisamdžius, darbuotojus, nutraukusius 



AM\565760LT.doc 15/37 PE 357.804v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

savo darbinę veiklą dėl ligos, motinystės, 
nelaimingo atsitikimo ar ne dėl savo kaltės 
atsiradusio nedarbo, taip pat ieškantiems 
darbo bei į pensiją išėjusiems ar 
nedarbingiems asmenims bei jų 
artimiesiems, turintiems teisę pareikšti 
pretenzijas.

savo darbinę veiklą dėl ligos, motinystės, 
tėvystės atostogų, nelaimingo atsitikimo ar 
ne dėl savo kaltės atsiradusio nedarbo, taip 
pat ieškantiems darbo bei į pensiją 
išėjusiems ar nedarbingiems asmenims bei 
jų artimiesiems, turintiems teisę pareikšti 
pretenzijas.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 43
3a straipsnis (naujas)

3a) Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį 
valstybės narės gali toliau taikyti arba imtis 
konkrečių priemonių, siekdamos praktiškai 
užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę 
darbo santykiuose.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 44
4 straipsnis
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Turi būti panaikinta bet kokia vieną šaltinį 
turinti diskriminacija lyties pagrindu, 
mokant atlyginimą už tą patį arba už 
lygiavertį darbą.

Turi būti panaikinta bet kokia vieną šaltinį 
turinti diskriminacija lyties pagrindu, 
mokant atlyginimą už tą patį arba už 
lygiavertį darbą. Darbdavys privalo pagal 
proporcingumo principus objektyviai 
pagrįsti atlyginimų skirtumus.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 45
5 a straipsnis (naujas)

Šis skyrius, pagal nacionalinius teisės aktus 
ir (arba) praktiką, taikomas darbingiems 
asmenims, įskaitant savisamdžius, 
sutuoktinius, dirbančius šeimos įmonėje, 
darbuotojus, nutraukusius savo darbinę 
veiklą dėl ligos, motinystės, tėvystės 
atostogų, nelaimingo atsitikimo ar ne dėl 
savo kaltės atsiradusio nedarbo, taip pat 
ieškantiems darbo bei į pensiją išėjusiems 
ar nedarbingiems asmenims bei jų 
artimiesiems, turintiems teisę pareikšti 
pretenzijas.

Or. fr

Justification

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



AM\565760LT.doc 17/37 PE 357.804v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 46
8 straipsnio 1 dalies g punktas

g) teisių išlaikymo arba įgijimo sustabdymas 
motinystės atostogų arba atostogų dėl 
šeimos priežasčių, kurios numatytos 
įstatymu arba sutartimi ir yra apmokamos 
darbdavio, laikotarpiu;

g) teisių išlaikymo arba įgijimo sustabdymas 
motinystės, tėvystės ir (arba) įvaikinimo
atostogų, arba atostogų dėl šeimos 
priežasčių, kurios numatytos įstatymu arba 
sutartimi ir yra apmokamos darbdavio, 
laikotarpiu;

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 47
13 straipsnio 1 dalies a punktas

a) darbo, savisamdos arba užimtumo 
prieinamumo sąlygos, įskaitant atrankos 
kriterijus ir įdarbinimo sąlygas, 
nepriklausomai nuo veiklos srities ir visuose 
profesinės hierarchijos lygmenyse, įskaitant 
skatinimą;

a) darbo, savisamdos arba užimtumo 
prieinamumo sąlygos, įskaitant atrankos 
kriterijus, kvalifikacijos įvertinimą,
įdarbinimo sąlygas ir paskyrimą į pareigas 
bet kuriame lygmenyje,                      
nepriklausomai nuo veiklos srities ir visuose 
profesinės hierarchijos lygmenyse, įskaitant 
skatinimą;

Or. el

Justification

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

Pakeitimas 48
13 straipsnio 3 dalis

Valstybės narės periodiškai įvertina 2 
dalyje numatytas profesines veiklas ir 
nusprendžia, ar, atsižvelgiant į socialinę 
raidą, yra pagrindas išlaikyti su jomis 
susijusį išskyrimą. Apie šį vertinimą jos turi 
informuoti Komisiją.

išbraukta

Or. en

Justification

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

paragraph of Article 31.

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 49
14 straipsnis

Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį 
valstybės narės gali toliau taikyti arba imtis 
konkrečių priemonių, siekiant praktiškai 
užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę 
darbo santykiuose.

išbraukta

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 50
14 straipsnis

Pagal sutarties 14 straipsnio 14 dalį 
valstybės narės gali toliau taikyti arba imtis 
konkrečių priemonių, siekiant praktiškai 
užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę 
darbo santykiuose.

Pagal sutarties 14 straipsnio 14 dalį 
valstybės narės turi toliau taikyti ir imtis 
konkrečių priemonių, pavyzdžiui, suteikti  
priimtiną vaiko priežiūrą, siekiant 
praktiškai užtikrinti visapusišką vyrų ir 
moterų lygybę darbo santykiuose.

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 51
14 straipsnis

Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį 
valstybės narės gali toliau taikyti arba imtis 
konkrečių priemonių, siekiant praktiškai 
užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę 
darbo santykiuose. 

Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį 
valstybės narės gali toliau taikyti arba imtis 
konkrečių priemonių, siekiant praktiškai 
užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę 
darbo santykiuose. Šiame kontekste 
valstybės narės moterims, atsakingoms už 
vaikų arba priklausomų asmenų priežiūrą, 
suteikia tinkamą paramos šaltinį arba dalį 
šio šaltinio, arba galimybę grįžti atgal į 
darbą visą darbo laiką po dalinio užimtumo 
laikotarpio, kurio metu atitinkamai 
suteikiamas draudimas, medicininė 
priežiūra ir galimybė profesiškai tobulėti.

Or. el

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 52
15 straipsnio 1 dalis

Nepalankus požiūris į moterį dėl nėštumo 
arba motinystės atostogų laikomas 
diskriminacija šios direktyvos prasme.

išbraukta

Or. fr

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 53
15 straipsnio 2 dalis

2. Motinystės atostogose esanti moteris, 
joms pasibaigus, turi teisę grįžti į tą pačią 
arba lygiavertę poziciją jai palankiomis 
sąlygomis ir apribojimais bei naudotis 
pagerėjusiomis darbo sąlygomis, kurios jai 
būtų suteiktos  nebuvimo darbe metu.

2. Po motinystės atostogų arba po nebuvimo 
darbe, kuris tiesiogiai susijęs su arba 
lemtas įvaikinimo arba tėvystės atostogų, 
moteris arba vyras turi teisę grįžti į tą pačią 
arba lygiavertę darbo vietą jiems 
palankiomis sąlygomis ir apribojimais bei 
naudotis pagerėjusiomis darbo sąlygomis, 
kurios jiems būtų suteiktos nebuvimo darbe 
metu.

Or. fr
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Justification

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

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 54
15 straipsnio 2 dalis

2. Motinystės atostogose esanti moteris, 
joms pasibaigus, turi teisę grįžta į tą pačią 
arba lygiavertę poziciją jai palankiomis 
sąlygomis ir apribojimais bei naudotis 
pagerėjusiomis darbo sąlygomis, kurios jai 
būtų suteiktos  nebuvimo darbe metu.

2. Motinystės atostogose esanti moteris, 
joms pasibaigus, turi teisę grįžta į tą pačią 
arba lygiavertę poziciją jai palankiomis 
sąlygomis ir apribojimais bei naudotis 
pagerėjusiomis darbo sąlygomis, kurios jai 
būtų suteiktos nebuvimo darbe metu. 
Motinystės atostogose esanti moteris turi 
teisę pasinaudoti visomis užimtumo 
sąlygomis, išskyrus tas, kurios susijusios su 
įprastu pagrindiniu minimaliu darbo 
užmokesčiu arba alga.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 55
17 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad po tikėtino 
kreipimosi į kitas kompetentingas 
institucijas, šioje direktyvoje numatytų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad šioje 
direktyvoje numatytų įsipareigojimų 
užtikrinimui skirtos teisinės ir (arba) 
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įsipareigojimų užtikrinimui skirtos teisinės ir 
(arba) administracinės procedūros, įskaitant 
taikinimo procedūras, kai jos laikomos 
reikalingomis, būtų prieinamos visiems 
asmenims, kurie laiko save nukentėjusiais 
dėl to, kad jų atžvilgiu nebuvo pritaikytas 
vienodo požiūrio principas, net ir pasibaigus 
diskriminacijos apraiškomis kaltinamiems 
santykiams.

administracinės procedūros, įskaitant 
taikinimo procedūras, kai jos laikomos 
reikalingomis, būtų prieinamos visiems 
asmenims, kurie laiko save nukentėjusiais 
dėl to, kad jų atžvilgiu nebuvo pritaikytas 
vienodo požiūrio principas, net ir pasibaigus 
diskriminacijos apraiškomis kaltinamiems 
santykiams.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 56
18 straipsnis

Pagal savo nacionalinę teisę, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad dėl diskriminacijos dėl lyties 
asmens patirti nuostoliai, pagal valstybių 
narių teisės aktus, būtų realiai, veiksmingai 
ir tinkamai kompensuoti, nors tai neatrodo 
labai priimtina.  Be to, tokia kompensacija
gali būti apribota iš anksto nustačius 
viršutinę jos ribą, tačiau tik tais atvejais, kai 
darbdavys gali įrodyti, kad asmeniui, 
pretenduojančiam gauti kompensaciją, dėl 
diskriminacijos, (kaip teigiama šioje 
direktyvoje) kilę nuostoliai buvo 
neatsižvelgimas į jo paraišką.

Pagal savo nacionalinę teisę, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių, siekdamos 
užtikrinti veiksmingas, adekvačias 
atgrasymo sankcijas tais atvejais, kai 
nusižengiama šioje direktyvoje 
numatytiems įsipareigojimams. Bet kokia 
kompensacija už asmens patirtus 
nuostolius dėl diskriminacijos dėl lyties, 
pagal valstybių narių teisės aktus, turi būti 
veiksminga ir adekvati ir gali būti apribota 
iš anksto nustačius viršutinę jos ribą, tačiau 
tik tais atvejais, kai darbdavys gali įrodyti, 
kad asmeniui, pretenduojančiam gauti 
kompensaciją, dėl diskriminacijos (kaip 
teigiama šioje direktyvoje) kilę nuostoliai 
buvo neatsižvelgimas į jo pareiškimą.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 57
18 straipsnis

Pagal savo nacionalinę teisę, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad dėl diskriminacijos dėl lyties 
asmens patirti nuostoliai, pagal valstybių 
narių teisės aktus, būtų realiai, veiksmingai 
ir tinkamai kompensuoti, nors tai neatrodo 
labai priimtina.  Be to, tokia kompensacija 
gali būti apribota iš anksto nustačius 
viršutinę jos ribą, tačiau tik tais atvejais, kai 
darbdavys gali įrodyti, kad asmeniui, 
pretenduojančiam gauti kompensaciją, dėl 
diskriminacijos, (kaip teigiama šioje 
direktyvoje) kilę nuostoliai buvo 
neatsižvelgimas į jo paraišką.

Pagal savo nacionalinę teisę, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad dėl diskriminacijos dėl lyties 
asmens patirti nuostoliai, pagal valstybių 
narių teisės aktus, būtų realiai, veiksmingai 
ir tinkamai atlyginti, nors tai neatrodo labai 
priimtina.  Be to, tokia kompensacija gali 
būti apribota iš anksto nustačius viršutinę jos 
ribą, tačiau tik tais atvejais, kai darbdavys 
gali įrodyti, kad asmeniui, pretenduojančiam 
gauti kompensaciją, dėl diskriminacijos 
(kaip teigiama šioje direktyvoje) kilę 
nuostoliai buvo neatsižvelgimas į jo 
pareiškimą.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 58
21 straipsnio 2 dalies d punktas (naujas)

d) keitimasis duomenimis ir praktine 
patirtimi su atitinkamomis Europos 
institucijomis, tokiomis kaip Europos lyčių 
lygybės institutas.
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Or. el

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 59
22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pagal savo patirtį ir 
procedūras taiko reikiamas priemones, kaip 
socialinių partnerių dialogo skatinimas, 
įskaitant įmonių praktikos priežiūrą, 
tarifinius susitarimus, elgesio kodeksus, 
tyrimo darbus ar keitimąsi patirtimi bei 
išbandytas procedūras, siekiant paskatinti 
vienodą požiūrį.

1. Valstybės narės pagal savo patirtį ir 
procedūras taiko reikiamas priemones, kaip 
socialinių partnerių dialogo skatinimas, 
įskaitant įmonių praktikos priežiūrą, 
profesinį mokymą ir užimtumo bei 
profesinio paaukštinimo prieinamumą, taip 
pat tarifinius susitarimus, elgesio kodeksus, 
tyrimo darbus ar keitimąsi patirtimi bei 
išbandytas procedūras, siekiant paskatinti 
vienodą požiūrį.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker and Christa Prets

Pakeitimas 60
22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pagal savo patirtį ir 
procedūras taiko reikiamas priemones, kaip 
socialinių partnerių dialogo skatinimas, 
įskaitant įmonių praktikos priežiūrą, 
tarifinius susitarimus, elgesio kodeksus, 
tyrimo darbus ar keitimąsi patirtimi bei 

1. Valstybės narės pagal savo patirtį ir 
procedūras taiko reikiamas priemones, kaip 
socialinių partnerių dialogo skatinimas, 
įskaitant įmonių praktikos priežiūrą, 
tarifinius susitarimus, elgesio kodeksus, 
tyrimo darbus, pagrįstus palyginamųjų, su 
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išbandytas procedūras, siekiant paskatinti 
vienodą požiūrį.

lyčių ypatumais susijusių, duomenų plėtra 
ir analize ar keitimąsi patirtimi bei 
išbandytas procedūras, siekiant paskatinti 
vienodą požiūrį.

Or. en

Justification

Existing data are not always sufficient.

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 61
22 straipsnio 2 dalis

2. Jei tai atitinka nacionalines tradicijas ir 
praktiką, valstybės narės, nedarydamos žalos 
jų autonomijai, ragina socialinius partnerius 
skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris ir 
tinkamu lygiu sudaryti sutartis, kuriose būtų 
numatytos antidiskriminacinės taisyklės 
srityse, kurios nurodytos 1 straipsnyje ir 
kurios patenka į kolektyvinės sutarties 
sudarymo derybų sferą. Šios sutartys turi 
gerbti šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas nacionalines įgyvendinančias 
priemones.

2. Jei tai atitinka nacionalines tradicijas ir 
praktiką, valstybės narės, nedarydamos žalos 
jų autonomijai, užtikrina, kad socialiniai 
partneriai skatintų vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris ir tinkamu lygiu sudarytų sutartis, 
kuriose būtų numatytos antidiskriminacinės 
taisyklės srityse, nurodytose 1 straipsnyje ir 
patenkančiose į kolektyvinės sutarties 
sudarymo derybų sferą. Šios sutartys turi 
gerbti šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas nacionalines įgyvendinančias 
priemones.

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 62
22 straipsnio 2 dalis

2. Jei tai atitinka nacionalines tradicijas ir 
praktiką, valstybės narės, nedarydamos žalos 
jų autonomijai, ragina socialinius partnerius 
skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris ir 
tinkamu lygiu sudaryti sutartis, kuriose būtų 
numatytos antidiskriminacinės taisyklės 
srityse, kurios nurodytos 1 straipsnyje ir 

2. Jei tai atitinka nacionalines tradicijas ir 
praktiką, valstybės narės, nedarydamos žalos 
jų autonomijai, ragina socialinius partnerius 
skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, 
lanksčias darbo sąlygas, siekdamos, kad 
būtų lengviau suderinti darbo ir asmeninį 
gyvenimą, ir tinkamu lygiu sudaryti sutartis, 
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kurios patenka į kolektyvinės sutarties 
sudarymo derybų sferą. Šios sutartys turi 
gerbti šios direktyvos nuostatas ir 
atitinkamas nacionalines įgyvendinančias 
priemones.

kuriose būtų numatytos antidiskriminacinės 
taisyklės srityse, kurios nurodytos 1 
straipsnyje ir kurios patenka į kolektyvinės 
sutarties sudarymo derybų sferą. Šios 
sutartys turi gerbti šios direktyvos nuostatas 
ir atitinkamas nacionalines įgyvendinančias 
priemones.

Or. el

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 63
22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
ragina darbdavius planingai ir sistemingai 
skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris 
darbo vietoje.

3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
ragina darbdavius planingai ir sistemingai 
skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris 
darbo vietoje, užtikrinant užimtumo 
prieinamumą ir profesinį mokymą bei 
paaukštinimo galimybes.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 64
22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
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teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
skatina darbdavius planingai ir sistemingai 
puoselėti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris 
darbo vietoje.

teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
užtikrina, kad darbdaviai planingai ir 
sistemingai skatintų vienodą požiūrį į vyrus 
ir moteris darbo vietoje. Jei darbdavys 
skatinimu neužsiima, tai turi būti viešai 
žinoma, o darbdavys už tokį neveikimą turi 
būti nubaustas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 65
22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
ragina darbdavius planingai ir sistemingai 
skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris 
darbo vietoje.

3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
reikalauja, kad darbdaviai planingai ir 
sistemingai skatintų vienodą požiūrį į vyrus 
ir moteris darbo vietoje.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 66
22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
skatina darbdavius planingai ir sistemingai 
puoselėti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris 
darbo vietoje.

 

3. Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
skatina darbdavius planingai ir sistemingai 
puoselėti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris 
darbo vietoje. Valstybės narės taip pat turi 
rengti informavimo kampanijas 
darbdaviams ir visuomenei tais klausimais, 
kurie susiję su lygiomis galimybėmis darbo 
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ir užimtumo srityje. 

Or. el

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 67
22 straipsnio 4 dalis

4. Šiuo tikslu darbdaviai turėtų būti 
raginami reguliariais priimtinais intervalais 
teikti tinkamą informaciją darbuotojams ir 
(arba) jų atstovams apie vienodą požiūrį į 
vyrus ir moteris įmonėje.

4. Šiuo tikslu darbdaviai turi būti raginami 
reguliariais priimtinais intervalais teikti 
tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) 
jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris įmonėje.

Į tokią informaciją gali būti įtraukiama 
statistika apie vyrų ir moterų proporciją 
skirtinguose organizacijos lygmenyse ir 
galimos priemonės, skirtos pagerinti 
situaciją bendradarbiaujant su darbuotojų 
atstovais.

Į tokią informaciją turi būti įtraukiamas 
pranešimas apie vyrų ir moterų skyrimą į 
įvairias pareigas bei moterų ir vyrų pareigų 
klasifikacijos, jų atlyginimų bei atlyginimų 
diferenciacijos apžvalga ir galimos 
priemonės, skirtos pagerinti situaciją 
bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.

Or. fi

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 68
22 straipsnio 4 dalis

4. Šiuo tikslu darbdaviai raginami 
reguliariais priimtinais intervalais teikti 
tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) 
jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris įmonėje. Į tokią informaciją gali būti 
įtraukiama statistika apie vyrų ir moterų 
proporciją skirtinguose organizacijos 

4. Šiuo tikslu reikalaujama, kad darbdaviai 
reguliariais priimtinais intervalais teiktų 
tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) 
jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris įmonėje. Į tokią informaciją turi būti 
įtraukiama statistika apie vyrų ir moterų 
proporciją skirtinguose organizacijos 
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lygmenyse ir galimos priemonės, skirtos 
pagerinti situaciją bendradarbiaujant su 
darbuotojų atstovais.

lygmenyse ir galimos priemonės, skirtos 
pagerinti situaciją bendradarbiaujant su 
darbuotojų atstovais.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker and Christa Prets

Pakeitimas 69
22 straipsnio 4 dalis

4. Šiuo tikslu darbdaviai raginami 
reguliariais priimtinais intervalais teikti 
tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) 
jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris įmonėje.
Į tokią informaciją gali būti įtraukiama 
statistika apie vyrų ir moterų proporciją 
skirtinguose organizacijos lygmenyse ir 
galimos priemonės, skirtos pagerinti 
situaciją bendradarbiaujant su darbuotojų 
atstovais.

4. Šiuo tikslu darbdaviai raginami 
reguliariais priimtinais intervalais teikti 
tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) 
jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris įmonėje.
Į tokią informaciją turi būti įtraukiama 
statistika apie vyrų ir moterų proporciją 
skirtinguose organizacijos lygmenyse ir 
galimos priemonės, skirtos pagerinti 
situaciją bendradarbiaujant su darbuotojų 
atstovais.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mary Honeyball

Pakeitimas 70
22 straipsnio 4 dalis

4. Šiuo tikslu darbdaviai raginami 4. Šiuo tikslu darbdaviai raginami 
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reguliariais priimtinais intervalais teikti 
tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) 
jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris įmonėje.
Į tokią informaciją gali būti įtraukiama 
statistika apie vyrų ir moterų proporciją 
skirtinguose organizacijos lygmenyse ir 
galimos priemonės, skirtos pagerinti 
situaciją bendradarbiaujant su darbuotojų 
atstovais.

reguliariais priimtinais intervalais teikti 
tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) 
jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris įmonėje. Į tokią informaciją gali būti 
įtraukiama statistika apie vyrų ir moterų 
proporciją skirtinguose organizacijos 
lygmenyse, jų santykinį atlyginimą ir 
galimos priemonės, skirtos pagerinti 
situaciją bendradarbiaujant su darbuotojų 
atstovais.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 71
26 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, kurios būtų taikomos pažeidus 
nacionalines nuostatas, priimtas pagal ši¹ 
Direktyvą, ir imasi visų būtinų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. 
Sankcijos, į kurias galėtų būti įtraukiama 
kompensacija aukai, privalo būti 
veiksmingoas ir adekvačiai atgrasančios. 
Valstybės narės apie tokias nuostatas 
informuoja Komisiją vėliausiai iki datos, 
numatytos 33 straipsnyje, ir nedelsiant 
informuoja Komisiją apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus. 

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, kurios būtų taikomos pažeidus 
vienodų galimybių ir vienodo požiūrio 
principą, ir imasi visų būtinų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. 
Sankcijos, į kurias galėtų būti įtraukiama 
kompensacija aukai, privalo būti 
veiksmingos ir adekvačiai atgrasančios. 
Valstybės narės apie tokias nuostatas 
informuoja Komisiją vėliausiai iki datos, 
numatytos 33 straipsnyje, ir nedelsiant 
informuoja Komisiją apie visus vėlesnius jų 
pakeitimus.
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Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 72
27 straipsnis

Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
ragina darbdavius ir už profesinį mokymą 
atsakingus asmenis imtis priemonių, 
kuriomis siekiama išvengti visų formų 
diskriminacijos lyties pagrindu, ypač 
terorizavimo ir seksualinio priekabiavimo 
darbo vietoje.

Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
reikalauja, kad darbdaviai imtųsi 
veiksmingų priemonių, kuriomis sieiama 
išvengti visų formų diskriminacijos lyties 
pagrindu, ypač terorizavimo ir seksualinio 
priekabiavimo darbo vietoje, užtikrinant 
užimtumo prieinamumą, profesinį 
mokymą, paaukštinimą ir tinkamas darbo 
sąlygas.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Anneli Jäätteenmäki

Pakeitimas 73
27 straipsnis

Valstybės narės sutinkamai su nacionaline Valstybės narės sutinkamai su nacionaline 
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teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
ragina darbdavius ir už profesinį mokymą 
atsakingus asmenis imtis priemonių, 
kuripomis siekiama išvengti visų formų 
diskriminacijos lyties pagrindu, ypač 
terorizavimo ir seksualinio priekabiavimo 
darbo vietoje.

teise, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika 
užtikrina, kad darbdaviai ir už profesinį 
mokymą atsakingi asmenys imtųsi 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti visų 
formų diskriminacijos lyties pagrindu, ypač 
terorizavimo ir seksualinio priekabiavimo 
darbo vietoje. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 74
27 straipsnio 2a papunktis (naujas)

Darbdaviai ir už profesinį mokymą 
atsakingi asmenys taip pat raginami 
įsipareigojimų ribose imtis priemonių, 
numatytų aukščiau esančioje pirmojoje 
dalyje.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 75
28a straipsnis (naujas)

Valstybė narės gali imtis arba toliau laikytis
nuostatų, kurios labiau už šioje direktyvoje 
numatytas nuostatas tinka vienodo požiūrio 
principui ginti.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 76
30 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad visi 
suinteresuoti asmenys būtų visais įmanomais 
būdais, pavyzdžiui, darbo vietoje, 
supažindinti su priemonėmis, kurių imamasi 
sutinkamai su šia direktyva bei su jau 
galiojančiomis nuostatomis.

Valstybės narės užtikrina, kad visi 
suinteresuoti asmenys būtų visais įmanomais 
būdais, pavyzdžiui, darbo vietoje, 
užtikrinant užimtumo prieinamumą, 
profesinį mokymą bei paaukštinimą, 
supažindinti su priemonėmis, kurių imamasi 
sutinkamai su šia direktyva bei su jau 
galiojančiomis nuostatomis.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 77
31 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės įvertina 13 straipsnio 2 
dalyje numatytas profesines veiklas ir 
sprendžia, ar yra pagrindas išlaikyti su tuo 
susijusį išskyrimą. Apie šio vertinimo 
rezultatus kas ketveri metai jos informuoja 
Komisiją. Tokios informacijos pagrindu 
Komisija kas ketveri metai rengia 
pranešimą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en
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Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 78
32 straipsnis

Vėliausiai iki 2008 m. birželio 30 d. 
Komisija turi peržiūrėti šios direktyvos 
veikimą ir, esant reikalui, siūlyti pakeitimus.

Vėliausiai iki 2008 m. birželio 30 d. 
Komisija turi peržiūrėti šios direktyvos 
veikimą ir, esant reikalui, siūlyti pakeitimus. 
Visų pirma ji turi pasinaudoti visomis 
turimomis priemonėmis, kad būtų 
nubaustos tos valstybės narės, kurios nebus 
perkėlusios šios direktyvos. 

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 79
8 straipsnio 1 punktas

1. Nuostatos, prieštaraujančios vienodų 
sąlygų taikymo principui apima tas 
tiesiogiai ar netiesiogiai su lytimi susijusias 
nuostatas:

1. Prieštaraujančiomis vienodų sąlygų 
taikymo principui laikomos nuostatos, 
kurios yra tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusios su lytimi ir lemia:

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 80
8 straipsnio 1 dalies h punktas

h) nustato skirtingus naudos lygius, išskyrus 
tuos atvejus, kai svarbu atsižvelgti į 
aktuarinius skaičiavimo veiksnius, kurie 
skiriasi priklausomai nuo lyties apibrėžto 
įnašo schemų atvejais; finansuojamų 
apibrėžtos naudos schemų atveju kai kurie 
elementai gali būti nelygūs tais atvejais, kai 
skaičių nelygumus sukelia aktuarinių 
veiksnių, besiskiriančių priklausomai nuo 
lyties tuo metu, kai įgyvendinamas schemos 
finansavimas, taikymo pasekmės;

h) Skirtingų naudos lygių nustatymas

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 81
8 straipsnio 1 dalies j punktas

j) nustato skirtingus darbdavių įnašų lygius, 
išskyrus:
i) apibrėžto įnašo schemų atvejus, kai 
siekiama suvienodinti galutinės naudos 
sumas arba padaryti jas lygesnėmis abejų 
lyčių atžvilgiu,
ii) finansuojamų apibrėžtos naudos schemų 
atvejus, kai darbdavio įnašai yra skiriami, 
siekiant užtikrinti lėšų, reikalingų padengti 
apibrėžtos naudos kaštus, adekvatumą;

j) Skirtingų darbdavių mokamų įnašų 
sumų nustatymas (likusi dalis išbraukta)

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 82
8 straipsnio 1 dalies k punktas

k) numato skirtingus standartus arba 
standartus, kurie taikomi tik tam tikros 
lyties darbuotojams, susijusius su teisės į 
atidėtą naudą garantijomis ar išsaugojimu 
tuomet, kai darbuotojas palieka schemą, 
išskyrus standartus, numatytus h), i) ir j) 
punktuose.

k) Skirtingų aprūpinimo arba aprūpinimo, 
taikomo tik vienos lyties darbuotojams, kai 
jie palieka schemą, sąlygos

Or. en

Justification

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

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

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

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