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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 17
Overweging 2

(2) Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen is een fundamenteel beginsel van 
de communautaire wetgeving dat de 
Gemeenschap overeenkomstig artikel 2 en 
artikel 3, lid 2, van het Verdrag bij elk 
optreden moet bevorderen.

(2) Gelijkheid van mannen en vrouwen is 
een fundamenteel beginsel van de 
communautaire wetgeving overeenkomstig 
artikel 2 en artikel 3, lid 2, van het EG-
Verdrag, alsmede krachtens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie. 
Deze bepalingen van het Verdrag verklaren 
dat gelijkheid van mannen en vrouwen een 
"taak" en een "doel" van de Gemeenschap 
is en zij leggen de positieve verplichting op 
deze gelijkheid bij elk optreden te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Het fundamentele beginsel heeft geen betrekking op 'gelijke behandeling', maar op 'gelijkheid 
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van mannen en vrouwen' (artikelen 2 en 3, lid 2, EG-Verdrag, artikel 23 van het Handvest 
van de grondrechten, overweging 4 van richtlijn 2004/113). De zinsnede "deze 
verdragsbepalingen schrijven voor dat gelijkheid van mannen en vrouwen een "taak" is en 
een "doel" is van de Gemeenschap", die voorkomt in overweging 4 van de preambule van 
richtlijn 2002/73, moet niet worden geschrapt omdat ze uitdrukking geeft aan de aard en het 
fundamentele belang van gendergelijkheid, zoals geformuleerd in het Verdrag. Dit is de reden 
dat het ook is opgenomen is overweging 5 van richtlijn 2004/113.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 18
Overweging 2

(2) Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen is een fundamenteel beginsel van 
de communautaire wetgeving dat de 
Gemeenschap overeenkomstig artikel 2 en 
artikel 3, lid 2, van het Verdrag bij elk 
optreden moet bevorderen.

(2) Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen is een fundamenteel beginsel van 
de communautaire wetgeving dat de 
Gemeenschap overeenkomstig artikel 2 en 
artikel 3, lid 2, van het Verdrag bij elk 
optreden moet bevorderen. Gelijke 
behandeling omvat gelijkheid voor 
personen die een geslachtverandering 
ondergaan.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is nodig in verband met de naleving van de uitspraken van het Hof van Justitie 
waarin staat dat de rechten van personen die een geslachtsverandering hebben ondergaan, 
moeten worden beschermd. Zie ook het nieuwe artikel 2, lid 2, letter c) (nieuw). Zaak C-13/94 
P tegen S en Cornwall County Council (1996), Jurispr. I-2143; zaak C-117/01 K.B. tegen 
National Health Service Pensions Agency en Secretary of State for Health (7 januari 2004).

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 19
Overweging 4

(4) Ook de artikelen 21 en 23 van het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie verbieden elke discriminatie 
op grond van geslacht en bekrachtigen het 
recht van mannen en vrouwen op gelijke 
behandeling op alle gebieden, met inbegrip 
van werkgelegenheid, beroep en beloning.

(4) Ook de artikelen 21 en 23 van het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie verbieden elke discriminatie 
op grond van geslacht en bekrachtigen het 
recht van mannen en vrouwen op gelijke 
behandeling op alle gebieden, met inbegrip 
van werkgelegenheid, beroep, beloning en 
passend ouderschapsverlof als een 
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individueel recht van elke ouder.

Or. en

Motivering

Dit strookt met de richtlijn over ouderschapsverlof (96/34/EG), die ouderschapsverlof noemt 
als een individueel recht van elke ouder.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 20
Overweging 6

(6) Intimidatie die verband houdt met het 
geslacht van een persoon en seksuele 
intimidatie zijn strijdig met het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
en moeten daarom in deze richtlijn als
discriminatie op grond van geslacht worden 
beschouwd. Deze vormen van discriminatie 
doen zich niet alleen op de werkplek voor, 
maar ook in de context van de toegang tot 
het arbeidsproces en beroepsopleiding.

(6) Intimidatie die verband houdt met het 
geslacht van een persoon en seksuele 
intimidatie zijn strijdig met het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
en in deze richtlijn discriminatie op grond 
van geslacht. Deze vormen van discriminatie 
doen zich niet alleen op de werkplek voor, 
maar ook in de context van de toegang tot 
het arbeidsproces, alsook ten aanzien van 
beroepsopleiding en promotiekansen. Deze 
vormen van discriminatie moeten derhalve 
worden verboden. Wanneer ze blijven 
bestaan, dienen zij het onderwerp te zijn 
van afschrikkende en evenredige 
sanctiemaatregelen van rechtbanken.

Or. fr

Motivering

Verwijzing naar de artikelen 13, 137 en 141 EG-Verdrag en de jurisprudentie van het Hof, op 
grond waarvan de afschaffing van seksuele discriminatie een grondrecht is.

Amendement ingediend door Emine Bozkurt

Amendement 21
Overweging 7

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 



PE 357.804v01-00 4/40 AM\565760NL.doc

NL

om maatregelen te nemen ter bestrijding van 
elke vorm van discriminatie op grond van 
geslacht en in het bijzonder om preventieve 
maatregelen te nemen tegen intimidatie en 
seksuele intimidatie op de werkplek, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijk.

om maatregelen te nemen ter bestrijding van 
elke vorm van discriminatie op grond van 
geslacht, ook voor de extra kwetsbare groep 
van allochtone vrouwen en in het bijzonder 
om preventieve maatregelen te nemen tegen 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek, en bij de toegang tot werk en 
beroepsopleiding, in overeenstemming met 
de nationale wetgeving en praktijk.

Or. nl

Motivering

Allochtone vrouwen worden vaak dubbel gediscrimineerd, zowel vanwege hun geslacht als 
vanwege hun afkomst. In het kader van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen dient 
deze groep dan ook niet vergeten te worden.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 22
Overweging 7

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding 
van elke vorm van discriminatie op grond 
van geslacht en in het bijzonder om 
preventieve maatregelen te nemen tegen 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving en praktijk.

(7) In dit verband dienen de werkgevers en 
de verantwoordelijken voor de 
beroepsopleiding te worden aangemoedigd 
om maatregelen te nemen ter bestrijding 
van elke vorm van discriminatie op grond 
van geslacht en in het bijzonder om 
preventieve maatregelen te nemen tegen 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek en bij de toegang tot werk en ten 
aanzien van beroepsopleiding en 
promotiekansen, in overeenstemming met 
de nationale wetgeving en praktijk.

Or. fr

Motivering

Intimidatie en seksuele intimidatie komen niet alleen voor op de werkplek, maar ook bij de 
toegang tot werk en ten aanzien van beroepsopleiding en promotiekansen.
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Amendement ingediend door Anne Van Lancker en Christa Prets

Amendement 23
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) De lidstaten dienen samen met de 
sociale partners het probleem van de 
blijvende genderspecifieke loonverschillen 
en de nog steeds duidelijke segregatie 
tussen mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt te ondervangen door middel 
van flexibele arbeidstijdregelingen, die 
zowel mannen als vrouwen in staat stellen 
gezin en beroep beter te combineren; dit 
omvat ook adequate regelingen voor 
ouderschapsverlof, dat door beide ouders 
kan worden genomen, en toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en zorg voor ten 
laste komende personen.

Or. en

Motivering

Gendergelijkheid brengt zowel voor mannen, als voor vrouwen veranderingen met zich mee. 
Het is daarom van essentieel belang dat de lidstaten er samen met de sociale partners voor 
zorgen dat zowel mannen als vrouwen aan de vormgeving van nieuwe strategieën ter 
verwezenlijking van gendergelijkheid meewerken.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 24
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) De lidstaten dienen samen met de 
sociale partners het probleem van de 
blijvende genderspecifieke loonverschillen 
en de nog steeds duidelijke segregatie 
tussen mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt te ondervangen door middel 
van flexibele arbeidstijdregelingen, die 
zowel mannen als vrouwen in staat stellen 
gezin en beroep beter te combineren; dit 
omvat ook adequate regelingen voor 
ouderschapsverlof, dat door beide ouders 
kan worden genomen, en elke andere 
vorm van verlof om gezinsredenen, zonder 
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overigens nieuwe rechten van financiële 
of andere aard te creëren.

Or. fr

Motivering

In het voorstel moeten alle vormen van verlof worden opgenomen waar vrouwen en mannen 
met het oog op hun gezinsleven recht op hebben teneinde hen te beschermen, zonder dat dit in 
de lidstaten tot nieuwe rechten van financiële of andere aard leidt.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker en Christa Prets

Amendement 25
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat 
accurate gegevens betreffende het gebruik 
van gender als een bepalende actuariële 
factor worden verzameld, gepubliceerd en 
regelmatig bijgewerkt.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat, conform richtlijn 2004/13, de lidstaten accurate gegevens leveren met 
betrekking tot het gebruik van gender als een bepalende actuariële factor.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker en Christa Prets

Amendement 26
Overweging 13 ter (nieuw)

(13 ter) Alle informatie die de lidstaten 
voorleggen aan de Commissie 
overeenkomstig artikel 31 bevat accurate 
gegevens betreffende het gebruik van 
gender als een bepalende actuariële factor 
die moeten worden verzameld, gepubliceerd 
en regelmatig bijgewerkt.

Or. en
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Motivering

Zie het AM op de nieuwe overweging 13 bis.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 27
Overweging 15 bis (nieuw)

(15 bis) Steun voor een betere toegang voor 
vrouwelijke academici tot banen op hun 
vakgebied of opleidingsniveau is belangrijk 
voor de toepassing van het beginsel van 
gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied van 
werkgelegenheid en beroep.

Or. el

Motivering

Het percentage vrouwelijke academici is de laatste jaren significant gestegen en bedraagt nu 
60%. Het aantal vrouwen in hoge functies evenredig aan hun opleidingsniveau heeft in de 
verste verte geen gelijke tred gehouden met deze ontwikkeling. Gelijkheid op het gebied van 
werk veronderstelt gelijke kansen op toegang tot lage én hoge banen op de arbeidsmarkt. De 
aanwerving van vrouwen op 'te lage' posten, die niet aansluiten bij hun opleidingsniveau, 
vormt derhalve een vorm van discriminatie van vrouwen.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 28
Overweging 16

(16) Overeenkomstig artikel 141, lid 4, van 
het Verdrag belet het beginsel van gelijke 
behandeling niet dat de lidstaten 
maatregelen handhaven of aannemen 
waarbij specifieke voordelen worden 
ingesteld om de uitoefening van een 
beroepsactiviteit voor het 
ondervertegenwoordigde geslacht te 
vergemakkelijken of om nadelen in de 
beroepsloopbaan te voorkomen of te 
compenseren.

(16) Overeenkomstig artikel 141, lid 4, van 
het Verdrag, en teneinde te komen tot 
volledige gelijkheid in de praktijk tussen 
mannen en vrouwen ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden,
belet het beginsel van gelijke behandeling 
niet dat de lidstaten maatregelen handhaven 
of aannemen waarbij specifieke voordelen 
worden ingesteld om de uitoefening van een 
beroepsactiviteit voor het 
ondervertegenwoordigde geslacht te 
vergemakkelijken of om nadelen in de 
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beroepsloopbaan te voorkomen of te 
compenseren. Gezien de huidige situatie en 
rekening houdende met Verklaring 28 bij 
het Verdrag van Amsterdam moeten de 
lidstaten zich in eerste instantie richten op 
het verbeteren van de situatie van vrouwen 
in het beroepsleven.

Or. en

Motivering

Het tweede deel van de eerste zin van artikel 141, lid 4, EG-Verdrag ("om volledige gelijkheid 
van mannen en vrouwen in het beroepsleven in de praktijk te verzekeren"), dat handelt over 
positieve maatregelen als een middel om tot een substantieve gendergelijkheid te komen, 
ontbrak en moet alsnog worden toegevoegd. De verwijzing naar Verklaring 28 bij het 
Verdrag van Amsterdam, waarin staat dat de lidstaten zich in eerste instantie moeten richten 
op het verbeteren van de situatie van vrouwen, moet niet worden geschrapt omdat 
ongelijkheden de facto met name vrouwen treffen en er een dringende noodzaak bestaat om in 
eerste instantie deze ongelijkheden weg te nemen door middel van positieve maatregelen.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 29
Overweging 18

(18) Het Hof van Justitie heeft ten aanzien 
van het beginsel van gelijke behandeling 
consequent de legitimiteit erkend van de 
bescherming van de biologische gesteldheid 
vrouwen bij zwangerschap en moederschap. 
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 
19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie.

(18) Het Hof van Justitie heeft ten aanzien 
van het beginsel van gelijke behandeling 
consequent de legitimiteit erkend van de 
bescherming van de biologische gesteldheid 
vrouwen bij zwangerschap en moederschap, 
alsook maatregelen voor bescherming van 
het moederschap als een middel om tot een 
substantieve gendergelijkheid te komen. 
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 
19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie en Richtlijn 96/34/EG van 
3 juni 1996 betreffende de 
raamovereenkomst inzake 
ouderschapsverlof.

Or. en
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Motivering

Deze referenties zijn van groot belang voor de juiste interpretatie van de bepalingen inzake 
bescherming van het moederschap en het combineren van gezin en werk. Daarnaast zijn ze 
ook belangrijk voor de toekomst van Europa, aangezien maatregelen op deze gebieden 
onmisbaar zijn voor de verwezenlijking van de sociaal-economische strategische 
doelstellingen van de Unie (strategie van Lissabon) en voor het inspelen op de demografische 
problemen die het bestaan, en zelfs het overleven, van de Unie bedreigen.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 30
Overweging 19

(19) Voor meer duidelijkheid moet ook een 
uitdrukkelijke bepaling worden opgenomen 
ter bescherming van de rechten inzake de 
arbeid van vrouwen met 
zwangerschapsverlof, met name hun recht 
terug te keren naar dezelfde of een 
gelijkwaardige functie, zonder dat hun 
zwangerschapsverlof nadelige gevolgen 
heeft voor hun arbeidsvoorwaarden en          
-omstandigheden.

(19) Voor meer duidelijkheid moet ook een 
uitdrukkelijke bepaling worden opgenomen 
ter bescherming van de rechten inzake de 
arbeid van vrouwen met 
zwangerschapsverlof, met name hun recht 
terug te keren naar dezelfde of een 
gelijkwaardige functie, zonder dat hun 
zwangerschapsverlof nadelige gevolgen 
heeft voor hun arbeidsvoorwaarden en          
-omstandigheden, alsook in aanmerking te 
komen voor alle verbeteringen in 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
waar zij gedurende hun afwezigheid recht 
op zouden hebben gehad.

Or. en

Motivering

Dit haakt in op uitermate belangrijke jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, in het 
bijzonder zaak C-136/95, Thibault(1998), Jurispr. I-2011, en het maakt onderdeel van het 
acquis communautaire uit.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 31
Overweging 20

(20) De lidstaten moeten de nodige 
maatregelen treffen om het beginsel van 
gelijke behandeling effectief te doen 

(20) De lidstaten moeten de nodige 
maatregelen treffen om het beginsel van 
gelijke behandeling effectief te doen 
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toepassen. toepassen, zoals het aan de Commissie 
overleggen van actuele statistieken over de 
stand van zaken met betrekking tot de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling in hun wetgevingen en 
nationale praktijken.

Or. fr

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moeten de woorden 'nodige maatregelen' worden toegelicht; ze 
moeten procedures omvatten voor het verzamelen en verspreiden van informatie.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 32
Overweging 20

(20) De lidstaten moeten de nodige 
maatregelen treffen om het beginsel van 
gelijke behandeling effectief te doen 
toepassen.

(20) De lidstaten moeten de nodige 
maatregelen treffen om het beginsel van 
gelijke behandeling effectief te doen 
toepassen, zoals procedures voor het aan de 
Commissie overleggen van actuele en 
nauwkeurige statistieken over de stand van 
zaken met betrekking tot de toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling in hun 
nationale wetgeving en praktijken.

Or. en

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 33
Overweging 24

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 
deze bescherming.

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 
deze bescherming. Een werknemer die een 
uit hoofde van deze richtlijn beschermd 
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persoon verdedigt, of voor deze persoon 
getuigt, dient recht te hebben op dezelfde 
bescherming.

Or. en

Motivering

Dit recht op bescherming van collega's van slachtoffers van discriminatie die hen verdedigen 
of voor hen getuigen, is van groot belang omdat deze vaak zelf ook slachtoffer worden. Deze 
zinsnede komt uit richtlijn 2002/73. De ervaring en onderzoek heeft ons geleerd dat één van 
de voornaamste redenen waarom vrouwen terughoudend zijn met het inschakelen van een 
rechtbank of zelfs bevoegde autoriteiten, het gebrek aan bewijsmateriaal is. De collega's van 
slachtoffers van discriminatie zijn net zo bang slachtoffer te worden als het slachtoffer zelf, en 
daarom verschijnen zij niet graag als getuige voor een rechtbank of bevoegde autoriteiten.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 34
Overweging 24

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 
deze bescherming.

(24) Gelet op het fundamentele karakter van 
het recht op effectieve rechtsbescherming 
moet ervoor worden gezorgd dat 
werknemers ook na beëindiging van de 
betrekking die aanleiding heeft gegeven tot 
een vermeende inbreuk op het beginsel van 
gelijke behandeling, recht blijven hebben op 
deze bescherming. Een werknemer die een 
uit hoofde van deze richtlijn beschermd 
persoon verdedigt, of voor deze persoon 
getuigt, dient recht te hebben op dezelfde 
bescherming.

Or. fr

Motivering

Dit recht op bescherming van een werknemer die uit hoofde van de richtlijn beschermde 
personen verdedigt of voor hen getuigt, is opgenomen in richtlijn 2002/73/EG. Deze zinsnede 
hier opnemen, lijkt gepast om duidelijk te maken dat een dergelijke werknemer ook in dit 
kader dezelfde bescherming geniet.
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Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 35
Overweging 25

(25) Het Hof van Justitie heeft duidelijk 
bepaald dat, om effectief te zijn, het beginsel 
van gelijke behandeling impliceert dat de 
vergoeding die voor een inbreuk wordt 
toegekend in verhouding moet staan tot de 
geleden schade. Daarom mag niet worden 
toegestaan dat vooraf een maximumbedrag 
voor compensatie wordt vastgesteld. 

(25) Het Hof van Justitie heeft duidelijk 
bepaald dat, om effectief te zijn, het beginsel 
van gelijke behandeling impliceert dat 
indien de in de nationale wetgeving 
voorziene sanctie een vergoeding is, de 
vergoeding die voor een inbreuk wordt 
toegekend in verhouding moet staan tot de 
geleden schade. Daarom mag niet worden 
toegestaan dat vooraf een maximumbedrag 
voor compensatie wordt vastgesteld. 

Or. en

Motivering

De tekst van deze overweging zou verwarring kunnen veroorzaken met betrekking tot de aard 
van de vereiste sancties. Het zou de verkeerde indruk kunnen wekken dat de Europese 
wetgeving alleen vergoeding kent als sanctie voor een inbreuk op het beginsel van 
gendergelijkheid.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker en Christa Prets

Amendement 36
Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) Om de oorzaken van de 
uiteenlopende behandeling van mannen 
en vrouwen bij kwesties inzake 
werkgelegenheid en beroep beter te 
begrijpen, dienen specifieke data en 
statistieken betreffende gender te worden 
ontwikkeld, geanalyseerd en gepubliceerd 
op de geëigende niveaus. 

Or. en

Motivering

De bestaande gegevens volstaan niet altijd.
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Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 37
Artikel 1, alinea 3

Deze richtlijn omvat ook bepalingen die 
beogen dat dit beginsel door de vaststelling 
van de nodige procedures effectiever wordt 
toegepast.

Deze richtlijn omvat ook bepalingen die 
beogen dat dit beginsel door de vaststelling 
van de nodige procedures en de toepassing 
van effectieve sancties effectiever wordt 
toegepast.

Or. en

Motivering

Voor grotere duidelijkheid.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 38
Artikel 2, lid 1, letter b)

b) “indirecte discriminatie”: wanneer een 
ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 
handelwijze personen van een geslacht in 
vergelijking met personen van het andere 
geslacht bijzonder benadeelt, tenzij die 
bepaling, maatstaf of handelwijze objectief 
wordt gerechtvaardigd door een legitiem 
doel en de middelen voor het bereiken van 
dat doel passend en noodzakelijk zijn;

b) “indirecte discriminatie”: wanneer een 
ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 
handelwijze personen van een geslacht in 
vergelijking met personen van het andere 
geslacht bijzonder benadeelt, tenzij die 
bepaling, maatstaf of handelwijze objectief 
wordt gerechtvaardigd door een legitiem 
doel en de middelen voor het bereiken van 
dat doel passend en noodzakelijk zijn; 
financiële of begrotingsoverwegingen 
vormen op zich geen legitiem doel;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk duidelijk aan te geven dat het maken van een onderscheid op grond van 
geslacht niet gerechtvaardigd kan worden door financiële of begrotingsoverwegingen en dat 
dergelijke overwegingen niet als een legitiem doel worden beschouwd. Dit amendement 
maakt de jurisprudentie van het Hof, o.a. zaak C-187/00 Kutz-Bauer tegen Freie und 
Hansestadt Hamburg (2003), Jurispr. I-2741 en zaak C-77/02 Steinicke tegen Bundesanstallt 
für Arbeit (2003), Jurispr. I-9027, expliciet, waarin wordt aangegeven dat het niet is 
toegestaan discriminatie alleen te rechtvaardigen met het argument dat het vermijden van 
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discriminatie tot extra kosten zou leiden.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 39
Artikel 2, lid 1, letter e) bis (nieuw)

e bis) “seksuele intimidatie op het werk”: 
wanneer zich enige vorm(en) van gedrag, 
inclusief verbale agressie, sociale isolatie, 
het verspreiden van kritiek of geruchten, of 
andere, vergelijkbare soorten gedrag 
voordoen die een bedreigende, vijandige of 
beledigende werkomgeving creëren voor de 
persoon tegen wie dergelijk gedrag is 
gericht.

Or. es

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 40
Artikel 2, lid 2, letter b) bis (nieuw)

b bis) het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap of 
bevallingsverlof in de zin van Richtlijn 
92/85/EEG.

Or. fr

Motivering

Het op welke wijze dan ook ongunstiger behandelen van een vrouw in samenhang met 
zwangerschap of bevallingsverlof wordt beschouwd als discriminatie. Omdat bovendien 
bevallingsverlof niet is gedefinieerd, moet er een verwijzing naar richtlijn 92/85/EG worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 41
Artikel 2, lid 2, letter b) bis (nieuw)
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b bis) het ongunstiger behandelen op grond 
van een geslachtsverandering.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is nodig in verband met de naleving van de uitspraken van het Hof van Justitie 
waarin staat dat de rechten van personen die een geslachtsverandering hebben ondergaan, 
moeten worden beschermd. Zie ook de gewijzigde overweging 2. Zaak C-13/94 P tegen S en 
Cornwall County Council (1996) Jurispr. I-2143 en zaak C-117/01 K.B. tegen National 
Health Service Pensions Agency en Secretary of State for Health (7 januari 2004).

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 42
Artikel 3, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
zelfstandigen, van werknemers wier arbeid 
is onderbroken door ziekte, moederschap, 
ongeval of onvrijwillige werkloosheid, en 
van werkzoekenden, op gepensioneerde of 
invalide werknemers, alsmede op hun 
rechtverkrijgenden, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk.

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
zelfstandigen, van werknemers wier arbeid 
is onderbroken door ziekte, moederschap, 
vaderschap, ouderschapsverlof, ongeval of 
onvrijwillige werkloosheid, en van 
werkzoekenden, op gepensioneerde of 
invalide werknemers, alsmede op hun 
rechtverkrijgenden, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet bescherming bieden voor zowel mannen als vrouwen in hun rol van ouder.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 43
Artikel 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten kunnen maatregelen 
handhaven of nemen zoals bedoeld in 
artikel 141, lid 1, van het Verdrag met het 
oog op het waarborgen van volledige 
gelijkheid in de praktijk tussen mannen en 
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vrouwen in werkgelegenheid en beroep.

Or. en

Motivering

Momenteel komt dit voor in artikel 14 onder Titel II, Specifieke bepalingen, Hoofdstuk 3, "Het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces, beroepsopleiding en promotiekansen en ten aanzien van 
arbeidsvoorwaarden". Dit moet een algemene bepaling zijn onder Titel I, m.a.w. een nieuw 
artikel 4, na het huidige artikel 3.

Het is belangrijk de lidstaten aan te sporen positieve maatregelen te nemen en daarom moet 
het als een algemene bepaling worden opgenomen, zoals in de genderrichtlijn 2004/113 en de 
rasrichtlijn. Dit zal de consistentie en de duidelijkheid van de nieuwe richtlijn ten goede 
komen.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 44
Artikel 4

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 
discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning die aan één bron is toe te 
schrijven, worden afgeschaft.

Voor gelijke arbeid of voor arbeid waaraan 
gelijke waarde wordt toegekend, moet elke 
discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en voorwaarden 
van een beloning die aan één bron is toe te 
schrijven, worden afgeschaft. Een 
werkgever moet het verschil in beloning 
rechtvaardigen op objectieve gronden 
overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Motivering

In gevallen waarin mannen en vrouwen gelijke arbeid verrichten of arbeid waaraan gelijke 
waarde wordt toegedicht en daarvoor verschillend worden beloond, moet de werkgever dit 
verschil in beloning op objectieve gronden rechtvaardigen. Dit amendement maakt de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie, met name in de zaak-Brunnhofer, expliciet.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 45
Artikel 5 bis (nieuw)
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Dit hoofdstuk is van toepassing op de 
beroepsbevolking, met inbegrip van 
zelfstandigen, echtelieden die in 
familiebedrijven meehelpen, van 
werknemers wier arbeid is onderbroken 
door ziekte, moederschap, 
vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, een 
ongeval of onvrijwillige werkloosheid, en 
van werkzoekenden of gepensioneerde of 
invalide werknemers, alsmede op de 
rechtverkrijgenden van deze werknemers, 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of praktijk.

Or. fr

Motivering

Deze richtlijn moet de gelijkheid van beroeps- en privéleven garanderen.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 46
Artikel 8, lid 1, letter g)

g) het behoud of de verwerving van rechten 
te onderbreken gedurende de wettelijke of 
krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten voorgeschreven en 
door de werkgever uitbetaalde perioden van 
moederschapsverlof of van verlof om 
gezinsredenen;

g) het behoud of de verwerving van rechten 
te onderbreken gedurende de wettelijke of 
krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten voorgeschreven en 
door de werkgever uitbetaalde perioden van 
moederschapsverlof, vaderschaps- en/of 
adoptieverlof of van verlof om 
gezinsredenen;

Or. fr

Motivering

Wanneer de werknemer op grond van de nationale wetgeving of artikel 16 van het 
onderhavige voorstel een ouderschaps- of adoptieverlof kan krijgen, mag dit recht niet leiden 
tot onderbreking of beëindiging van deze rechten uit hoofde van de wettelijke 
socialzekerheidsregeling.
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 47
Artikel 13, lid 1, letter a)

a) voorwaarden voor toegang tot arbeid in 
loondienst of als zelfstandige en tot een 
beroep, met inbegrip van de selectie- en 
aanstellingscriteria, ongeacht de tak van 
activiteit en tot op alle niveaus van de 
beroepshiërarchie, met inbegrip van 
bevorderingskansen;

a) voorwaarden voor toegang tot arbeid in 
loondienst of als zelfstandige en tot een 
beroep, met inbegrip van de selectie-, 
kwalificatiebeoordelings- en 
aanstellingscriteria en de 
arbeidstoewijzingscriteria, ongeacht de tak 
van activiteit en tot op alle niveaus van de 
beroepshiërarchie, met inbegrip van 
bevorderingskansen;

Or. el

Motivering

Gelijke behandeling op het vlak van werk betekent onder andere dat er bij de selectie en 
arbeidstoewijzing van vrouwen op gelet moet worden dat ze op posten terechtkomen die in 
overeenstemming zijn met hun kwalificaties. De mogelijkheid voor vrouwen om te kunnen 
werken overeenkomstig hun kennis en vaardigheden is een belangrijk onderdeel van het 
beleid inzake gelijke kansen op het vlak van werk en beroep.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 48
Artikel 13, lid 3

3. De lidstaten onderzoeken op gezette 
tijden de in lid 2 bedoelde 
beroepsactiviteiten om na te gaan of het 
gezien de sociale ontwikkelingen 
gerechtvaardigd is de desbetreffende 
uitzonderingen te handhaven. Zij stellen de 
Commissie in kennis van het resultaat van 
hun onderzoek.

schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling staat in artikel 13, lid 3. Het is evenwel een definitieve bepaling van richtlijn 
76/207 en behoort tot de definitieve bepalingen van de zogenaamde 'recast'-richtlijn, te weten 
lid 3 van artikel 31.
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Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 49
Artikel 14

De lidstaten kunnen, om volledige 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 
het werk in de praktijk te waarborgen, 
maatregelen in de zin van artikel 141, lid 4, 
van het Verdrag aannemen of handhaven.

schrappen

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de lidstaten aan te sporen positieve maatregelen te nemen en daarom moet 
dit als een algemene bepaling worden opgenomen, zoals in de genderrichtlijn 2004/113 en de 
rasrichtlijn. Dit zal de consistentie en de duidelijkheid van de nieuwe richtlijn ten goede 
komen.

Momenteel komt dit voor in artikel 14 onder Titel II, Specifieke bepalingen, Hoofdstuk 3, "Het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces, beroepsopleiding en promotiekansen en ten aanzien van 
arbeidsvoorwaarden". Dit moet een algemene bepaling zijn onder Titel I, m.a.w. een nieuw 
artikel 4, na het huidige artikel 3. Vandaar dat de tekst moet worden geschrapt uit artikel 14 
en worden opgenomen als een nieuw artikel na artikel 3 onder Titel I; zie het desbetreffende 
amendement.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 50
Artikel 14

De lidstaten kunnen, om volledige 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het 
werk in de praktijk te waarborgen, 
maatregelen in de zin van artikel 141, lid 4, 
van het Verdrag aannemen of handhaven.

Om volledige gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op het werk in de praktijk te 
waarborgen, nemen of handhaven de 
lidstaten maatregelen in de zin van artikel 
141, lid 4, van het Verdrag.

Or. en
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 51
Artikel 14

De lidstaten kunnen, om volledige gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het werk in de 
praktijk te waarborgen, maatregelen in de 
zin van artikel 141, lid 4, van het Verdrag 
aannemen of handhaven.

De lidstaten kunnen, om volledige gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het werk in de 
praktijk te waarborgen, maatregelen in de 
zin van artikel 141, lid 4, van het Verdrag 
aannemen of handhaven. In dit kader 
nemen de lidstaten ten behoeve van 
vrouwen die de zorg voor kinderen of 
personen ten laste op zich hebben genomen 
passende ondersteunende maatregelen, 
alsook de coördinatie daarvan, of bieden ze 
hen de mogelijkheid terug te keren in hun 
fulltimebaan na een periode van 
parttimewerk, gedurende dewelke hen 
analoge verzekeringsdekking, medische 
zorg en promotiekansen wordt geboden.

Or. el

Motivering

Vrouwen met kleine kinderen, alleenopvoedende moeders en vrouwen die de 
verantwoordelijkheid hebben voor ten laste komende personen zijn kenmerkende voorbeelden 
van personen die vanwege extra zware gezinslasten niet dezelfde mogelijkheden hebben om 
aan het beroepsleven deel te nemen als de overige werknemers. De in artikel 141, lid 4, van 
het Verdrag bedoelde maatregelen moeten in eerste instantie gericht zijn op deze vrouwen 
voor wie het combineren van beroeps- en privéleven moeilijk is. Wanneer deze vrouwen 
vanwege hun moeilijke privé-omstandigheden gedurende een bepaalde periode gedwongen 
zijn parttime te werken, moet hen een analoge verzekeringsdekking, medische zorg en 
promotiekansen worden geboden.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 52
Artikel 15, lid 1

1. Het ongunstiger behandelen van een 
vrouw in samenhang met zwangerschap 
of bevallingsverlof vormt een 
discriminatie in de zin van deze richtlijn.

schrappen

Or. fr
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Motivering

Het ongunstiger behandelen van een vrouw in samenhang met zwangerschap of 
bevallingsverlof vormt ook een discriminatie in de zin van deze richtlijn. Omdat bovendien 
bevallingsverlof niet is gedefinieerd, moet er een verwijzing naar richtlijn 92/85/EG worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 53
Artikel 15, lid 2

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof het 
recht om onder voor haar niet minder 
gunstige voorwaarden en omstandigheden 
naar haar baan of naar een gelijkwaardige
functie terug te keren, en te profiteren van 
elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
waarop zij tijdens haar afwezigheid 
aanspraak had kunnen maken.

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, of 
na een afwezigheid die rechtstreeks 
verband houdt met of volgt op een adoptie 
of ouderschapsverlof, het recht om onder 
voor haar niet minder gunstige voorwaarden 
en omstandigheden naar haar baan of naar 
een gelijkwaardige functie terug te keren, en 
te profiteren van elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens haar 
afwezigheid aanspraak had kunnen maken.

Or. fr

Motivering

Mannen en vrouwen moet dezelfde bescherming worden geboden wat betreft het terugkeren 
naar hun baan na een periode van verlof om gezinsredenen.

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 54
Artikel 15, lid 2

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof het 
recht om onder voor haar niet minder 
gunstige voorwaarden en omstandigheden 
naar haar baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren, en te profiteren van 
elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden 

2. Een vrouw die zwangerschaps- en 
bevallingsverlof heeft, heeft na afloop van 
haar zwangerschaps- en bevallingsverlof het 
recht om onder voor haar niet minder 
gunstige voorwaarden en omstandigheden 
naar haar baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren, en te profiteren van 
elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
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waarop zij tijdens haar afwezigheid 
aanspraak had kunnen maken.

waarop zij tijdens haar afwezigheid 
aanspraak had kunnen maken. Een vrouw 
die zwangerschapsverlof heeft, heeft het 
recht te profiteren van alle 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
met uitzondering van die welke verband 
houden met het gebruikelijke 
minimumsalaris of -loon.

Or. en

Motivering

Vrouwen die zwangerschapsverlof hebben, moeten in alle opzichten behandeld worden alsof 
zij niet afwezig zijn en moeten niet worden bestraft voor perioden van afwezigheid daar waar 
het gaat om volledige betaling van salaris, zoals bepaald in de arresten in bijvoorbeeld de 
volgende zaken van het Europees Hof van Justitie: C-147/02, Michelle K. Alabaster tegen 
Woolwich plc (2004), Jurispr. 486; C-411/96, Margaret Boyle e.a. tegen Equal Opportunities 
Commission (1998), Jurispr. 717; C-136/95, Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés (CNAVTS) tegen Evelyne Thibault (1998), Jurispr. 399; C-342/93, Joan 
Gillespie en anderen tegen Northern Health and Social Services Boards (1996), Jurispr. 214; 
C-333/97, Susanne Lewen tegen Lothar Denda (2000), Jurispr. 67; C-342/01, María Paz 
Merino Gómez tegen Continental Industrias del Caucho SA (2004), Jurispr. 407.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 55
Artikel 17, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die zich door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
acht, na eventueel beroep op andere 
bevoegde instanties te hebben gedaan,
toegang krijgt tot gerechtelijke en/of 
administratieve procedures en, wanneer zij 
dat passend achten, ook tot 
bemiddelingsprocedures, voor de naleving 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen, zelfs na beëindiging van de 
betrekking waarin deze persoon zou zijn 
gediscrimineerd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die zich door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
acht, toegang krijgt tot gerechtelijke en/of 
administratieve procedures en, wanneer zij 
dat passend achten, ook tot 
bemiddelingsprocedures, voor de naleving 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen, zelfs na beëindiging van de 
betrekking waarin deze persoon zou zijn 
gediscrimineerd.

Or. fr
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Motivering

De oorspronkelijke tekst stelt de toegang tot gerechtelijke en/of administratieve procedures 
afhankelijk van een voorafgaandelijk beroep op andere instanties; dit is niet gerechtvaardigd.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 56
Artikel 18

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 
reële en effectieve compensatie of reparatie, 
naargelang zij bepalen, van de schade 
geleden door een persoon als gevolg van 
discriminatie op grond van geslacht, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig aan 
de geleden schade. Deze compensatie of 
reparatie mag niet worden beperkt tot een 
vooraf vastgesteld maximumbedrag, 
behalve in gevallen waarin de werkgever 
kan aantonen dat de enige schade die door 
een sollicitant als gevolg van discriminatie 
in de zin van deze richtlijn is geleden, 
bestaat in de weigering om zijn sollicitatie in 
aanmerking te nemen.

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 
effectieve, evenredige en afschrikkende 
sancties in het geval van niet-naleving van 
de in de onderhavige richtlijn vastgestelde 
verplichtingen. De compensaties of 
reparaties voor de schade die een persoon 
heeft geleden ten gevolg van discriminatie 
op grond van geslacht moeten effectief en 
evenredig zijn en mogen niet worden 
beperkt tot een vooraf vastgesteld plafond, 
behalve in gevallen waarin de werkgever 
kan aantonen dat de enige schade die door 
een sollicitant als gevolg van discriminatie 
in de zin van deze richtlijn is geleden, 
bestaat in de weigering om zijn sollicitatie in 
aanmerking te nemen..

Or. fr

Motivering

Deze tekst moet gelijk worden getrokken met enerzijds de doelstellingen van Titel IV 
(tenuitvoerlegging), waarin staat dat de lidstaten voor inbreuken op de bij de richtlijn 
toegekende rechten effectieve, evenredige en afschrikkende sancties vaststellen, en anderzijds 
Titel III betreffende de uitbreiding van de jurisprudentie inzake boetes en sancties tot alle 
onder het huidige voorstel vallende gebieden.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 57
Artikel 18

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 

De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde 
de nodige maatregelen op om te zorgen voor 
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reële en effectieve compensatie of reparatie, 
naargelang zij bepalen, van de schade 
geleden door een persoon als gevolg van 
discriminatie op grond van geslacht, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig aan 
de geleden schade. Deze compensatie of 
reparatie mag niet worden beperkt tot een 
vooraf vastgesteld maximumbedrag, behalve 
in gevallen waarin de werkgever kan 
aantonen dat de enige schade die door een 
sollicitant als gevolg van discriminatie in de 
zin van deze richtlijn is geleden, bestaat in 
de weigering om zijn sollicitatie in 
aanmerking te nemen.

reële en effectieve maatregelen 
(compensatie of reparatie), naargelang zij 
bepalen, van de schade geleden door een 
persoon als gevolg van discriminatie op 
grond van geslacht, op een wijze die 
afschrikkend is en evenredig aan de geleden 
schade. Deze compensatie of reparatie mag 
niet worden beperkt tot een vooraf 
vastgesteld maximumbedrag, behalve in 
gevallen waarin de werkgever kan aantonen 
dat de enige schade die door een sollicitant 
als gevolg van discriminatie in de zin van 
deze richtlijn is geleden, bestaat in de 
weigering om zijn sollicitatie in aanmerking 
te nemen.

Or. en

Motivering

De tekst zou verwarring kunnen veroorzaken met betrekking tot de aard van de vereiste 
sancties. Het zou de verkeerde indruk kunnen wekken dat de Europese wetgeving alleen 
vergoeding kent als sanctie voor een inbreuk op het beginsel van gendergelijkheid.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 58
Artikel 21, lid 2, letter c) bis (nieuw)

c bis) uitwisseling van gegevens en kennis 
met overeenkomstige Europese 
organisaties, zoals het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid.

Or. el

Motivering

De nationale bevoegde instanties moeten de nationale situatie onderzoeken, maar daarnaast 
ook in contact treden met Europese instanties teneinde zich te informeren over hun methoden 
en de resultaten van hun studies om hun eigen functioneren te verbeteren.
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Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 59
Artikel 22, lid 1

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en 
praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer door 
toe te zien op de praktijk op het werk, door
collectieve overeenkomsten, gedragscodes 
en door onderzoek en uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken.

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en 
praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer door 
toe te zien op de praktijk op het werk, ten 
aanzien van de beroepsopleiding en de 
toegang tot het arbeidsproces en 
promotiekansen, alsook door middel van 
toezicht op collectieve overeenkomsten, 
gedragscodes en door onderzoek en 
uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken.

Or. fr

Motivering

Ongelijke behandeling doet zich niet alleen op het werk voor, maar ook bij de toegang tot het 
arbeidsproces, beroepsopleiding en ten aanzien van promotiekansen. Derhalve moet op al 
deze gebieden sprake zijn van toezicht op toepassing van goede praktijken.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker en Christa Prets

Amendement 60
Artikel 22, lid 1

1. Overeenkomstig hun nationale tradities 
en praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer 
door toe te zien op de praktijk op het werk, 
door collectieve overeenkomsten, 
gedragscodes en door onderzoek en 
uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken.

1. Overeenkomstig hun nationale tradities 
en praktijken nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te bevorderen dat sociale 
partners via sociale dialoog gelijke 
behandeling aanmoedigen, onder meer 
door toe te zien op de praktijk op het werk, 
door collectieve overeenkomsten, 
gedragscodes, onderzoek gebaseerd op de 
ontwikkeling en analyse van vergelijkbare 
genderspecifieke gegevens en uitwisseling 
van ervaringen en goede praktijken.

Or. en
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Motivering

De bestaande gegevens volstaan niet altijd.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 61
Artikel 22, lid 2

2. Voor zover dit aansluit bij de nationale 
tradities en praktijken, moedigen de lidstaten 
sociale partners aan om, onverminderd hun 
autonomie, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen en om op het gepaste 
niveau overeenkomsten te sluiten die 
antidiscriminatieregels behelzen op de in 
artikel 1 bedoelde gebieden die binnen het 
kader van de collectieve onderhandelingen 
vallen. Deze overeenkomsten moeten 
stroken met de bepalingen van deze richtlijn 
en de nationale uitvoeringsmaatregelen.

2. Voor zover dit aansluit bij de nationale 
tradities en praktijken, zorgen de lidstaten 
ervoor dat sociale partners, onverminderd 
hun autonomie, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen bevorderen en op het gepaste 
niveau overeenkomsten sluiten die 
antidiscriminatieregels behelzen op de in 
artikel 1 bedoelde gebieden die binnen het 
kader van de collectieve onderhandelingen 
vallen. Deze overeenkomsten moeten 
stroken met de bepalingen van deze richtlijn 
en de nationale uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 62
Artikel 22, lid 2

2. Voor zover dit aansluit bij de nationale 
tradities en praktijken, moedigen de lidstaten 
sociale partners aan om, onverminderd hun 
autonomie, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen en om op het gepaste 
niveau overeenkomsten te sluiten die 
antidiscriminatieregels behelzen op de in 
artikel 1 bedoelde gebieden die binnen het 
kader van de collectieve onderhandelingen 
vallen. Deze overeenkomsten moeten 
stroken met de bepalingen van deze richtlijn 
en de nationale uitvoeringsmaatregelen.

2. Voor zover dit aansluit bij de nationale 
tradities en praktijken, moedigen de lidstaten 
sociale partners aan om, onverminderd hun 
autonomie, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen, flexibele 
arbeidsregelingen te bevorderen met als 
doel het vergemakkelijken van het 
combineren van beroeps- en privéleven en 
om op het gepaste niveau overeenkomsten te 
sluiten die antidiscriminatieregels behelzen
op de in artikel 1 bedoelde gebieden die 
binnen het kader van de collectieve 
onderhandelingen vallen. Deze 
overeenkomsten moeten stroken met de 
bepalingen van deze richtlijn en de nationale 
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uitvoeringsmaatregelen.

Or. el

Motivering

Het grote aantal privéverplichtingen van vrouwen werkt vaak als een rem op hun toegang tot 
de arbeidsmarkt of hun fulltime-arbeidsparticipatie. De lidstaten moeten ook op het niveau 
van de sociale partners de dialoog aanzwengelen over de mogelijkheden voor vrouwen om 
beroeps- en privéleven te combineren, teneinde hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 63
Artikel 22, lid 3

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de werkplek 
planmatig en systematisch te bevorderen.

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de werkplek, ten 
aanzien van de toegang tot het 
arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
promotiekansen geprogrammeerd en 
systematisch te bevorderen.

Or. fr

Motivering

Ongelijke behandeling doet zich niet alleen op het werk voor, maar ook bij de toegang tot het 
arbeidsproces, beroepsopleiding en promotiekansen. Derhalve moet op al deze gebieden 
sprake zijn van toezicht op toepassing van goede praktijken. De term 'geprogrammeerd' 
spoort de werkgevers meer aan hard te werken aan bevordering van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 64
Artikel 22, lid 3

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
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werkgevers ertoe aan, de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op de 
werkplek planmatig en systematisch te
bevorderen.

werkgevers de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op de werkplek 
planmatig en systematisch bevorderen. Doen 
de werkgevers dit niet, moet dit openbaar 
worden gemaakt. Gebrek aan actie op dit 
vlak wordt bestraft.

Or. en

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 65
Artikel 22, lid 3

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op de 
werkplek planmatig en systematisch te 
bevorderen.

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, verplichten de lidstaten de 
werkgevers de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op de werkplek 
planmatig en systematisch te bevorderen.

Or. en

Motivering

Recente rapporten van de Commissie tonen aan dat, ondanks wetgeving inzake bevordering 
van gelijke behandeling, discriminatie op de werkplek nog altijd voorkomt. De lidstaten 
moeten de werkgevers verplichten proactieve maatregelen te nemen voor het elimineren van 
ongelijkheden, en in het bijzonder voor het verkleinen van de genderkloof.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 66
Artikel 22, lid 3

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de werkplek 
planmatig en systematisch te bevorderen.

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten en 
praktijken, moedigen de lidstaten de 
werkgevers ertoe aan, de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de werkplek 
planmatig en systematisch te bevorderen. 
Daarnaast organiseren de lidstaten 
campagnes om de werkgevers, maar ook 
het publiek, bewust te maken van thema's 
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die verband houden met gelijke kansen op 
het gebied van werkgelegenheid en beroep.

Or. el

Motivering

Informatie over en bewustmaking met betrekking tot de noodzaak van gelijke kansen op het 
gebied van werk van het publiek is een absolute noodzaak. Wetgeving en verplichte 
toepassing zonder een verandering van mentaliteit zal niet leiden tot verwezenlijking van de 
doelstelling van gelijkheid op het gebied van werk.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 67
Artikel 22, lid 4

4. Te dien einde worden de werkgevers ertoe 
aangemoedigd, de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie te 
verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

4. Te dien einde worden de werkgevers ertoe 
aangemoedigd, de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie te 
verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

Deze informatie kan statistieken bevatten
over het percentage mannen en vrouwen op 
de diverse niveaus van de onderneming en 
mogelijke maatregelen om de situatie in 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de werknemers te verbeteren.

Deze informatie bevat een verslag over de 
verdeling van vrouwen en mannen over de 
diverse taken en een overzicht van de 
indeling van de taken van vrouwen en 
mannen, hun beloning en 
beloningsschalen en mogelijke maatregelen 
om de situatie in samenwerking met de 
vertegenwoordigers van de werknemers te 
verbeteren.

Or. fi

Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 68
Artikel 22, lid 4, alinea 1

4. Te dien einde worden de werkgevers 
ertoe aangemoedigd, de werknemers en/of 
hun vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie te

4. Te dien einde wordt van de werkgevers 
verlangd dat zij de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie 
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verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

Deze informatie kan statistieken bevatten
over het percentage mannen en vrouwen op 
de diverse niveaus van de onderneming en 
mogelijke maatregelen om de situatie in 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de werknemers te verbeteren.

Deze informatie bevat statistieken over het 
percentage mannen en vrouwen op de 
diverse niveaus van de onderneming en 
mogelijke maatregelen om de situatie in 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de werknemers te verbeteren.

Or. en

Motivering

Recente rapporten van de Commissie tonen aan dat, ondanks wetgeving inzake bevordering 
van gelijke behandeling, discriminatie op de werkplek nog altijd voorkomt. De lidstaten 
moeten de werkgevers verplichten proactieve maatregelen te nemen voor het elimineren van 
ongelijkheden, en in het bijzonder voor het verkleinen van de genderkloof.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker en Christa Prets

Amendement 69
Artikel 22, lid 4

4. Te dien einde worden de werkgevers ertoe 
aangemoedigd, de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie te 
verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

4. Te dien einde worden de werkgevers ertoe 
aangemoedigd, de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie te 
verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

Deze informatie kan statistieken bevatten
over het percentage mannen en vrouwen op 
de diverse niveaus van de onderneming en 
mogelijke maatregelen om de situatie in 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de werknemers te verbeteren.

Deze informatie bevat statistieken over het 
percentage mannen en vrouwen op de 
diverse niveaus van de onderneming en 
mogelijke maatregelen om de situatie in 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de werknemers te verbeteren.

Or. en

Motivering

Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat informatie ook statistieken bevat over de 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.
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Amendement ingediend door Mary Honeyball

Amendement 70
Artikel 22, lid 4

4. Te dien einde worden de werkgevers ertoe 
aangemoedigd, de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie te 
verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

4. Te dien einde worden de werkgevers ertoe 
aangemoedigd, de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers op gepaste en 
periodieke tijdstippen adequate informatie te 
verstrekken over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen binnen de onderneming.

Deze informatie kan statistieken bevatten 
over het percentage mannen en vrouwen op 
de diverse niveaus van de onderneming en 
mogelijke maatregelen om de situatie in 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de werknemers te verbeteren.

Deze informatie kan statistieken bevatten 
over het percentage mannen en vrouwen op 
de diverse niveaus van de onderneming, hun 
relatieve beloning en mogelijke maatregelen 
om de situatie in samenwerking met de 
vertegenwoordigers van de werknemers te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Een belangrijk probleem voor de EU en de lidstaten is de nog altijd bestaande kloof tussen 
mannen en vrouwen. Recente rapporten van de Commissie tonen aan dat, ondanks wetgeving 
inzake bevordering van gelijke behandeling, discriminatie op de werkplek nog altijd 
voorkomt. De eerste stap in de richting van het dichten van de beloningskloof is het in kaart 
brengen van de plekken waar deze betalingsverschillen voorkomen. Een van de grootste 
problemen bij het dichten van de beloningskloof is het feit dat een groot aantal werkgevers 
geen beloningsoverzichten hebben gemaakt en dus niet over informatie beschikken over de 
relatieve beloning van mannen en vrouwen binnen hun ondernemingen. Zonder deze 
informatie kunnen zij de beloningskloof niet op systematische wijze beginnen aan te pakken. 
Het amendement beoogt hier iets aan te doen en biedt hiertoe een eerste mogelijkheid in de 
vorm van informatie aan de werknemers en hun vertegenwoordigers, hetgeen effectiever is 
dan een individuele aanpak.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 71
Artikel 26

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor overtredingen van de ter 
uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor overtredingen van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling
en nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat deze sancties worden 
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sancties worden toegepast. De sancties, die 
ook het betalen van schadevergoeding aan 
het slachtoffer kunnen omvatten, moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. 
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op de in artikel 33 genoemde datum in 
kennis van die bepalingen en stellen haar zo 
spoedig mogelijk in kennis van eventuele 
latere wijzigingen daarop.

toegepast. De sancties, die ook het betalen 
van schadevergoeding aan het slachtoffer 
kunnen omvatten, moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op de in 
artikel 33 genoemde datum in kennis van die 
bepalingen en stellen haar zo spoedig 
mogelijk in kennis van eventuele latere 
wijzigingen daarop.

Or. en

Motivering

De zinsnede "sancties voor overtredingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen" zou tot verwarring kunnen leiden. Het Europees Hof van Justitie heeft 
bepaald dat effectieve sancties moeten gelden en worden toegepast voor overtredingen "van 
het verbod op discriminatie", meer in het algemeen, of van het beginsel van gelijke 
behandeling. Dit houdt in dat overtredingen van nationale bepalingen houdende een verbod 
op genderdiscriminatie, en niet alleen van de bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn, alsook directe overtredingen van Gemeenschapswetgeving, bestraft moet worden 
(onder andere door nationale rechtbanken) met effectieve sancties.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 72
Artikel 27

De lidstaten moedigen, in overeenstemming 
met de nationale wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en praktijken, de 
werkgevers en de verantwoordelijken voor 
de toegang tot beroepsopleiding ertoe aan,
maatregelen te nemen om elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, en in 
het bijzonder intimidatie en seksuele 
intimidatie op de werkplek, te voorkomen.

De lidstaten, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en praktijken, zien erop toe 
dat de werkgevers effectieve maatregelen 
nemen om elke vorm van discriminatie op 
grond van geslacht, en in het bijzonder 
intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek, bij de toegang tot werk, alsook 
ten aanzien van beroepsopleiding en 
promotiekansen en op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden,
te voorkomen.

Or. fr

Motivering

Ongelijke behandeling doet zich niet alleen op het werk voor, maar ook bij de toegang tot het 
arbeidsproces, beroepsopleiding en promotiekansen. Derhalve moet op al deze gebieden 
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sprake zijn van toezicht op toepassing van goede praktijken.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 73
Artikel 27

De lidstaten moedigen, in overeenstemming 
met de nationale wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en praktijken, de 
werkgevers en de verantwoordelijken voor 
de toegang tot beroepsopleiding ertoe aan,
maatregelen te nemen om elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, en in 
het bijzonder intimidatie en seksuele 
intimidatie op de werkplek, te voorkomen.

De lidstaten, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en praktijken, zien erop toe 
dat de werkgevers en de verantwoordelijken 
voor de toegang tot beroepsopleiding 
maatregelen nemen om elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht, en in 
het bijzonder intimidatie en seksuele 
intimidatie op de werkplek, te voorkomen.

Or. en

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 74
Artikel 27, alinea 2 (nieuw)

De werkgevers en de verantwoordelijken 
voor de toegang tot beroepsopleiding 
worden ook aangemoedigd, in het kader 
van de op hen rustende verplichtingen, om 
de in lid 1 bedoelde maatregelen te nemen.

Or. fr

Motivering

Ongelijke behandeling doet zich niet alleen op het werk voor, maar ook bij de toegang tot het 
arbeidsproces, beroepsopleiding en promotiekansen. Derhalve moet op al deze gebieden 
sprake zijn van toezicht op toepassing van goede praktijken.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 75
Artikel 28 bis (nieuw)
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De lidstaten mogen bepalingen vaststellen 
of handhaven die voor de bescherming van 
het beginsel van gelijke behandeling 
gunstiger zijn dan die van deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Het lijkt gerechtvaardigd de tekst van artikel 8 sexies, lid 1, van richtlijn 2002/73/EG op te 
nemen omdat deze de lidstaten in staat stelt voor een hoger beschermingsniveau inzake 
gelijke behandeling te zorgen.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 76
Artikel 30

De lidstaten dragen er zorg voor dat de ter 
uitvoering van deze richtlijn getroffen 
maatregelen, alsmede de ter zake reeds 
geldende bepalingen, met alle geschikte 
middelen ter kennis van alle betrokkenen 
worden gebracht, bijvoorbeeld op de 
werkplek. 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de ter 
uitvoering van deze richtlijn getroffen 
maatregelen, alsmede de ter zake reeds 
geldende bepalingen, met alle geschikte 
middelen ter kennis van alle betrokkenen 
worden gebracht, bijvoorbeeld op de 
werkplek, en ten aanzien van de toegang tot 
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
de promotiekansen.

Or. fr

Motivering

Ongelijke behandeling doet zich niet alleen op het werk voor, maar ook bij de toegang tot het 
arbeidsproces, beroepsopleiding en promotiekansen. Derhalve moet op al deze gebieden 
sprake zijn van toezicht op toepassing van goede praktijken.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 77
Artikel 31, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten onderzoeken de in artikel 
13, lid 2 , bedoelde beroepsactiviteiten om 
na te gaan of het gezien de sociale 
ontwikkelingen gerechtvaardigd is de 
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uitzonderingen te handhaven. Zij stellen de 
Commissie eens per vier jaar in kennis van 
het resultaat van hun onderzoek. Op basis 
van die informatie stelt de Commissie eens 
per vier jaar een rapport op voor het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Deze bepaling staat in artikel 13, lid 3. Het is evenwel een definitieve bepaling van richtlijn 
76/207 en behoort tot de definitieve bepalingen van de zogenaamde 'recast'-richtlijn, te weten 
lid 3 van artikel 31. Daarnaast zullen de periodieke verslagen van de lidstaten en de 
Commissie het EP ook in staat stellen de vinger aan de pols te houden betreffende de 
toepassing in de praktijk van het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen, die in 
gevaar wordt gebracht door het voortbestaan van niet-transparante 
uitzonderingsmogelijkheden.

Amendement ingediend door Bernadette Vergnaud

Amendement 78
Artikel 32

Uiterlijk op 30 juni 2008 evalueert de 
Commissie de toepassing van deze richtlijn 
en stelt zij zo nodig wijzigingen voor.

Uiterlijk op 30 juni 2008 evalueert de 
Commissie de toepassing van deze richtlijn 
en stelt zij zo nodig wijzigingen voor. In het 
bijzonder gebruikt zij alle haar ter 
beschikking staande middelen om sancties 
op te leggen aan de lidstaten die de richtlijn 
nog niet in nationaal recht hebben 
omgezet.

Or. fr

Motivering

Er zij nogmaals herinnerd aan het grote belang van de omzetting in nationaal recht van deze 
richtlijn. Blijft deze omzetting achterwege dan kunnen de burgers in de respectieve lidstaten 
geen gebruik maken van de voordelen van deze tekst.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 79
Artikel 8, lid 1, inleidende formule
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1. Tot de bepalingen die in strijd zijn met 
het beginsel van gelijke behandeling, 
moeten die worden gerekend welke, direct 
of indirect, van het geslacht uitgaan om:

1. Bepalingen die in strijd zijn met het 
beginsel van gelijke behandeling zijn die 
welke direct of indirect uitgaan van het 
geslacht en leiden tot:

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 80
Artikel 8, lid 1, letter h)

h) uiteenlopende niveaus voor de prestaties 
vast te stellen, behoudens voor zover nodig 
om rekening te houden met naar geslacht 
verschillende actuariële 
berekeningsfactoren bij regelingen met 
vaststaande premies of bijdragen; in het 
geval van door kapitalisatie gefinancierde 
regelingen met vaststaande 
uitkeringsniveaus, kunnen bepaalde 
elementen ongelijk zijn voor zover het 
verschil tussen de bedragen het gevolg is 
van het gebruik van naar geslacht 
verschillende actuariële factoren bij de 
tenuitvoerlegging van de financiering van 
de regeling;

h) vaststelling van uiteenlopende niveaus 
voor de prestaties ;

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 81
Artikel 8, lid 1, letter j)

j) uiteenlopende niveaus vast te stellen voor 
de premies of bijdragen van werkgevers, 
behalve:

j) vaststelling van verschillende bedragen 
voor de bijdragen van werkgevers;

(i) bij regelingen met vaststaande premies 
of bijdragen, indien wordt beoogd, de 
hoogte van de op deze premies of bijdragen 
gebaseerde pensioenprestaties voor beide 
geslachten gelijk te trekken of onderling 
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aan te passen;
(ii) bij door kapitalisatie gefinancierde 
regelingen met vaststaande 
uitkeringsniveaus, indien de 
werkgeversbijdragen zijn bedoeld om de 
nodige financiële grondslag ter dekking 
van de uit deze uitkeringsniveaus 
voortvloeiende kosten aan te vullen;

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 82
Artikel 8, lid 1, letter k)

k) verschillende normen of uitsluitend voor 
de werknemers van een bepaald geslacht 
geldende normen vast te stellen, behoudens 
voor zover bepaald onder h),i ) en j), met 
betrekking tot de garantie of het behoud 
van het recht op uitgestelde prestaties 
wanneer de aangeslotene de regeling 
verlaat.

k) vaststelling van verschillende bepalingen 
of van bepalingen die alleen gelden voor 
werknemers van één geslacht wanneer de 
werknemer de regeling verlaat.

Or. en

Motivering

Indien beloningskwesties bij de herziening aan bod komen, moet ervoor worden gezorgd dat 
de desbetreffende bepalingen zorgen voor toepassing van artikel 141, lid 1, van het EG-
Verdrag, maar deze niet wijzigen.

Het is twijfelachtig of het toestaan van hogere bijdragen of lagere prestaties op grond van 
geslacht in het kader van socialezekerheidsregelingen, zoals kan op grond van artikel 6, letter 
h) van richtlijn 86/378/EEG als gewijzigd bij richtlijn 96/97/EEG, en zoals overgenomen in 
artikel 8, letter h) van de herziening, verenigbaar is met artikel 141, lid 1, van het EG-
Verdrag, aangezien deze mogelijkheid alleen gebruikt is ten nadele van vrouwelijke 
werknemers.

Het probleem van rechtvaardiging van ongelijke behandeling op grond van geslacht door 
actuariële berekeningen doet zich niet alleen voor bij werkgelegenheid en beroep. De 
Commissie heeft in de discussie over het voorstel voor een richtlijn op grond van artikel 13 
van het EG-Verdrag dan ook opgemerkt dat dit gebruik niet verenigbaar is met het bepaalde 
in de Gemeenschapswetgeving. Het is niet gerechtvaardigd in een voorstel voor een richtlijn 
bij werkgevers en financiële diensten de indruk te wekken dat hogere bijdragen of lagere 
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prestaties op grond van geslacht krachtens artikel 141, lid 1, van het EG-Verdrag zijn 
toegestaan in socialezekerheidsregelingen. De vrijstelling van artikel 141, lid 1, van het EG-
Verdrag zoals momenteel opgenomen in artikel 6, letter h) van richtlijn 96/97/EEG is 
onverenigbaar met het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen zoals 
rechtstreeks afgeleid van het EG-Verdrag. Een dergelijke vrijstellingsmogelijkheid moet in de 
nieuwe richtlijn niet opnieuw worden opgenomen.

De voorgestelde amendementen op artikel 8, de letters j) en k) zijn hier het gevolg van.
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