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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 2

(2) Na mocy art. 2 i art. 3 ust. 2 Traktatu 
WE, równe traktowanie mężczyzn i kobiet 
jest zasadą podstawową, którą Wspólnota 
musi wpierać we wszystkich swoich 
działaniach.

(2) Na mocy art. 2 i art. 3 ust. 2 Traktatu WE 
oraz orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości, równość mężczyzn i 
kobiet jest zasadą podstawową. Te 
postanowienia Traktatu określają równość 
mężczyzn i kobiet jako „zadanie” i „cel” 
Wspólnoty oraz nakładają pozytywny 
obowiązek „wspierania” jej we wszystkich 
działaniach.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadą podstawową nie jest zasada „równego traktowania”, ale „równości” mężczyzn i 
kobiet (art. 2 i art. 3 ust. 2 TWE, art. 23 Karty Praw Podstawowych, punkt uzasadnienia 4 
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dyrektywy 2004/113). Zdanie: „Te postanowienia Traktatu określają równość mężczyzn i 
kobiet jako „zadanie” i „cel” Wspólnoty”, które znajduje się w punkcie uzasadnienia 4 
preambuły do 2002/73, nie powinno zostać skreślone, ponieważ wyraża charakter i 
zasadniczą wagę równości płci głoszonej przez Traktat. Dlatego została ona włączona do 
punktu uzasadnienia 5 dyrektywy 2004/113.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 2

(2) Na mocy art. 2 i art. 3 ust. 2 Traktatu 
WE, równe traktowanie mężczyzn i kobiet 
jest zasadą podstawową, którą Wspólnota 
musi wspierać we wszystkich swoich 
działaniach.

(2) Na mocy art. 2 i art. 3 ust. 2 Traktatu 
WE, równe traktowanie mężczyzn i kobiet 
jest zasadą podstawową, którą Wspólnota 
musi wspierać we wszystkich swoich 
działaniach. Równe traktowanie obejmuje 
równość osób zmieniających płeć. 

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis jest konieczny dla zapewnienia przestrzegania decyzji Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, w których stwierdza się, iż należy chronić prawa transseksualistów. Patrz 
także nowy art. 2 ust. 2 lit. c) nowy. Sprawa C-13/94 P vs S i radzie hrabstw Kornwalii [1996] 
ECR I-2143 oraz sprawa C-117/01 K.B. przeciwko Agencji Emerytalnej Państwowej Służby 
Zdrowia i Ministrowi [7 stycznia 2004 r.]

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 4

(4) Art. 21 i 23 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej także zakazują wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
zawierają prawo do równego traktowania 
mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach, z uwzględnieniem zatrudnienia, 
pracy i płacy. 

(4) Art. 21 i 23 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej także zakazują wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
zawierają prawo do równego traktowania 
mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach, z uwzględnieniem zatrudnienia, 
pracy, płacy oraz odpowiedniego urlopu 
rodzicielskiego, który jest indywidualnym 
prawem każdego rodzica. 

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to zgodne z dyrektywą o urlopach rodzicielskich (96/34/WE), która stanowi, że urlop 
rodzicielski jest indywidualnym prawem każdego rodzica.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 6

(6) Molestowanie związane z płcią danej 
osoby i molestowanie seksualne są 
sprzeczne z zasadą równego traktowania 
mężczyzna i kobiet, dla celów niniejszej 
dyrektywy powinny być zatem uważane za 
dyskryminację ze względu na płeć. Te formy 
dyskryminacji występują nie tylko w 
miejscu pracy, ale także w kontekście 
dostępu do zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego.

(6) Molestowanie związane z płcią danej 
osoby i molestowanie seksualne są 
sprzeczne z zasadą równego traktowania 
mężczyzna i kobiet, dla celów niniejszej 
dyrektywy uważane są za dyskryminację ze 
względu na płeć. Te formy dyskryminacji 
występują nie tylko w miejscu pracy, ale 
także w kontekście dostępu do zatrudnienia 
oraz kształcenia i awansu zawodowego. 
Należy zatem zakazać takich form 
dyskryminacji. Przyjmując założenie, że 
będą się one utrzymywać, powinny być one 
przedmiotem zniechęcających i 
proporcjonalnych kar nakładanych w 
postępowaniach sądowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa poprawka odnosi się do art. 13, 137 i 141 Traktatu WE oraz do orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym wyeliminowanie dyskryminacji o charakterze 
seksualnym stanowi prawo podstawowe.

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 7

(7) W tym kontekście, pracodawcy oraz 
osoby odpowiedzialne za kształcenie 
zawodowe powinni być zachęcani do 
podejmowania środków zwalczających
wszelkie formy dyskryminacji ze względu
na płeć oraz w szczególności do 

(7) W tym kontekście, pracodawcy oraz 
osoby odpowiedzialne za kształcenie 
zawodowe powinni być zachęcani do 
podejmowania środków zwalczających
wszelkie formy dyskryminacji ze względu
na płeć, w tym dyskryminacji kobiet 
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podejmowania środków zapobiegających
molestowaniu oraz molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym i praktyką.

należących do mniejszości etnicznych, czyli 
grupy będącej w szczególnie trudnej 
sytuacji, oraz w szczególności do 
podejmowania środków zapobiegających 
molestowaniu oraz molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy i w dostępie 
do zatrudnienia i kształcenia zawodowego, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym i 
praktyką.

Or. nl

Uzasadnienie

Kobiety należące do mniejszości etnicznych są często podwójnie dyskryminowane, ze względu 
na swoją płeć i ze względu na swoje pochodzenie. Gdy mówi się o równym traktowaniu 
mężczyzn i kobiet nie wolno zapominać o tej grupie.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 7

(7) W tym kontekście pracodawcy oraz 
osoby odpowiedzialne za kształcenie 
zawodowe powinni być zachęcani do 
podejmowania środków zwalczających 
wszelkie formy dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz w szczególności do 
podejmowania środków zapobiegających 
molestowaniu oraz molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym i praktyką.

(7) W tym kontekście pracodawcy oraz 
osoby odpowiedzialne za kształcenie 
zawodowe powinny być zachęcane do 
podejmowania środków zwalczających 
wszelkie formy dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz w szczególności do 
podejmowania środków zapobiegających 
dręczeniu oraz molestowaniu seksualnemu 
w miejscu pracy i w kontekście dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym i praktyką.

Or. fr

Uzasadnienie

Do dręczenia i molestowania seksualnego dochodzi nie tylko w miejscu pracy, ale także w 
kontekście dostępu do zatrudnienia i kształcenia zawodowego.
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Poprawkę złożyły Anne Van Lancker, Christa Prets

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Państwa Członkowskie we współpracy 
z partnerami społecznymi powinny 
przeciwdziałać problemowi utrzymującej się
różnicy wynagrodzeń związanej z płcią oraz 
widocznej w dalszym ciągu wyraźnej 
segregacji płci na rynku pracy za pomocą 
elastycznych regulacji czasu pracy, które 
umożliwiłyby zarówno mężczyznom jak i 
kobietom łatwiejsze godzenie ze sobą życia 
rodzinnego i zawodowego; w tym zawierają 
się odpowiednie regulacje dotyczące urlopu 
rodzicielskiego, z których mogliby korzystać 
oboje rodzice i zapewnienie łatwo dostępnej 
i niedrogiej opieki nad dziećmi oraz opieki 
nad osobami pozostającymi na ich 
utrzymaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Żądanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn wymaga wprowadzenia zmian dotyczących 
zarówno mężczyzn jak i kobiet. Istotne jest zatem, aby Państwa Członkowskie wraz z 
partnerami społecznymi zapewniły strategie, dzięki którym równość płci stanie się faktem.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Państwa Członkowskie we współpracy 
z partnerami społeczny powinny 
przeciwdziałać problemowi utrzymującej się 
różnicy wynagrodzeń związanej z płcią oraz 
widocznej w dalszym ciągu wyraźnej 
segregacji płci na rynku pracy za pomocą 
elastycznych regulacji czasu pracy, które 
umożliwiłyby zarówno mężczyznom jak i 
kobietom łatwiejsze godzenie ze sobą życia 
rodzinnego i zawodowego; w tym zawierają 
się odpowiednie regulacje dotyczące urlopu 
rodzicielskiego, z których mogliby korzystać 



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

PL

oboje rodzice oraz wszelkie inne formy 
urlopu z przyczyn rodzinnych, bez 
konieczności tworzenia nowych uprawnień 
finansowych lub innych.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o włączenie do projektu wszelkich form urlopu, z których mogą korzystać kobiety i 
mężczyźni w ramach życia rodzinnego, w celu zapewnienia ich ochrony bez konieczności 
tworzenia nowych uprawnień finansowych lub innych w Państwach Członkowskich.

Poprawkę złożyły Anne Van Lancker, Christa Prets

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Państwa Członkowskie powinny 
zapewnić, aby dokładne dane dotyczące 
stosowania płci jako decydującego czynnika 
aktuarialnego były zbierane, publikowane i 
regularnie aktualizowane.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zgodnie z dyrektywą 2004/13 Państwa Członkowskie dostarczały właściwych 
danych dotyczących stosowania płci jako decydującego czynnika aktuarialnego.

Poprawkę złożyły Anne Van Lancker, Christa Prets

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 13 b (nowy)

(13b) Wszystkie informacje przekazywane 
Komisji przez Państwa Członkowskie 
zgodnie z art. 31 powinny obejmować 
dokładne dane dotyczące stosowania płci 
jako decydującego czynnika aktuarialnego, 
które to dane powinny być zbierane, 
publikowane i regularnie aktualizowane. 
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Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do nowego punktu uzasadnienia 13A.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 15 a (nowy)

(15a) Zwiększenie liczby kobiet z 
wykształceniem wyższym na stanowiskach 
odpowiadających dziedzinie lub poziomowi 
ich wykształcenia jest ważne dla wdrożenia 
zasady równych szans i równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach 
zatrudnienia i zawodowych; 

Or. el

Uzasadnienie

Procent studentek znacznie się zwiększył i obecnie wynosi około 60%. Jednakże wzrost liczby 
kobiet zajmujących wysokie stanowiska współmierne do ich poziomu wykształcenia, jest 
nieproporcjonalnie niski. Równość w dziedzinie zatrudnienia wymaga równych szans dostępu 
na rynku pracy do stanowisk każdego szczebla. Z tego powodu dyskryminację stanowi 
mianowanie kobiet na stanowiska za niskie jak na ich kwalifikacji.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 16

(16) Zgodnie z art. 141 ust. 4 Traktatu 
zasada równości traktowania nie stanowi 
przeszkody dla Państw Członkowskich w 
utrzymaniu lub przyjmowaniu środków 
przewidujących specyficzne korzyści, 
zmierzające do ułatwienia wykonywania 
działalności zawodowej przez osoby płci 
niedostatecznie reprezentowanej bądź 
zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w 
karierze zawodowej i ich kompensowania. 

(16) Zgodnie z art. 141 ust. 4 Traktatu, w 
celu zapewnienia pełnej równości między 
mężczyznami i kobietami w życiu 
zawodowym, zasada równości traktowania 
nie stanowi przeszkody dla Państw 
Członkowskich w utrzymaniu lub 
przyjmowaniu środków przewidujących 
specyficzne korzyści, zmierzające do 
ułatwienia wykonywania działalności 
zawodowej przez osoby płci niedostatecznie 
reprezentowanej bądź zapobiegania 
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niekorzystnym sytuacjom w karierze 
zawodowej i ich kompensowania. Wziąwszy 
pod uwagę obecną sytuację oraz mając na 
względzie deklarację nr 28 do Traktatu z 
Amsterdamu, Państwa Członkowskie 
powinny mieć na celu przede wszystkim 
poprawę sytuacji kobiet w życiu 
zawodowym. 

Or. en

Uzasadnienie

Brak jest pierwszej części pierwszego zdania art. 141 ust. 4 TWE („w celu zapewnienia pełnej 
równości między mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym”), która ukazuje charakter 
działań pozytywnych jako środka osiągnięcia znaczącej równości płci, należy ją zatem dodać. 
Odniesienie do deklaracji nr 28 do Traktatu Amsterdamskiego, która przewiduje, że 
„Państwa Członkowskie powinny mieć na celu przede wszystkim poprawę sytuacji kobiet w 
życiu zawodowym” nie powinno zostać skreślone, ponieważ nierówności dotykają de facto 
głównie kobiet i istnieje paląca potrzeba zaradzenia tym nierównościom przede wszystkim 
przez działania pozytywne.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia 18

(18) Trybunał Sprawiedliwości stale uznaje, 
w kontekście zasady równego traktowania, 
zasadność ochrony stanu biologicznego 
kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią. 
Niniejsza dyrektywa jest zatem bez 
uszczerbku dla dyrektywy Rady 92/85/EWG 
z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i 
pracownic karmiących piersią.

(18) Trybunał Sprawiedliwości stale uznaje, 
w kontekście zasady równego traktowania, 
zasadność ochrony stanu biologicznego 
kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią, 
jak również środków ochrony 
macierzyństwa jako sposobu osiągnięcia 
większej równości płci. Niniejsza dyrektywa 
jest zatem bez uszczerbku dla dyrektyw 
Rady: 92/85/EWG z dnia 19 października 
1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i 
pracownic karmiących piersią i 96/34/EWG 
z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie 
Porozumienia ramowego dotyczącego 
urlopu rodzicielskiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsze odniesienia są bardzo ważne dla należytej wykładni przepisów dotyczących ochrony 
macierzyństwa oraz godzenia życia rodzinnego i zawodowego, a co więcej, dla przyszłości 
Europy, ponieważ środki ochrony macierzyństwa i godzenie życia rodzinnego i zawodowego 
są niezbędne dla osiągnięcia strategicznych unijnych celów społecznych i gospodarczych 
(Strategia Lizbońska) oraz dla stawienia czoła problemom demograficznym Unii, które 
stanowią zagrożenie nie tylko dla jej przyszłości, ale i jej przetrwania.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia 19

(19) Dla zapewnienia jasności należy także 
wyraźnie uwzględnić ochronę praw 
pracowniczych kobiet przebywających na 
urlopie macierzyńskim, a w szczególności 
ich prawa do powrotu po urlopie do swojej 
lub równorzędnej pracy na warunkach nie
mniej dla nich korzystnych. 

(19) Dla zapewnienia jasności należy także 
wyraźnie uwzględnić ochronę praw 
pracowniczych kobiet przebywających na 
urlopie macierzyńskim, a w szczególności 
ich prawa do powrotu po urlopie do swojej 
lub równorzędnej pracy na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych i do korzystania 
z poprawy warunków pracy, do których 
byłaby uprawniona w trakcie swojej 
nieobecności. 

Or. en

Uzasadnienie

To szczególne prawo odzwierciedla bardzo ważne orzecznictwo ETS, zwłaszcza sprawę C-
136/95, Thibault [1998] ECR, Ι-2011 i stanowi część „acquis communautaire".

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 20

(20) Skuteczne wdrażanie zasady równego 
traktowania wymaga wprowadzenia 
odpowiednich procedur przez Państwa 
Członkowskie.

(20) Skuteczne wdrażanie zasady równego 
traktowania wymaga wprowadzenia 
odpowiednich procedur przez Państwa 
Członkowskie, takich jak procedury 
dostarczania Komisji aktualnych i 
prawidłowych danych statystycznych 
dotyczących rzeczywistego stanu rzeczy 
odnośnie do wdrażania zasady równego 
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traktowania w ich ustawodawstwach i 
praktyce krajowej.

Or. fr

Uzasadnienie

W trosce o przejrzystość należy sprecyzować termin „odpowiednie procedury”, które muszą 
obejmować procedur gromadzenia i rozpowszechniania informacji.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 20

(20) Skuteczne wdrażanie zasady równego 
traktowania wymaga wprowadzenia 
odpowiednich procedur przez Państwa 
Członkowskie.

(20) Skuteczne wdrażanie zasady równego 
traktowania wymaga wprowadzenia 
odpowiednich procedur przez Państwa 
Członkowskie, takich jak procedury 
dostarczania Komisji aktualnych i 
prawidłowych danych statystycznych 
dotyczących rzeczywistego stanu rzeczy 
odnośnie do wdrażania zasady równego 
traktowania w ich ustawodawstwach i 
praktyce krajowej.

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 24

(24) Uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej, 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania. 

(24) Uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej, 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania. 
Pracownik występujący w obronie lub 
zeznający na korzyść osoby chronionej na 
podstawie niniejszej dyrektywy jest 
uprawniony do takiej samej ochrony.
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Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ochrony koleżanek i kolegów ofiary dyskryminacji, którzy wspierają ją w charakterze 
świadków lub w inny sposób i którzy sami często są ofiarami wiktymizacji jest bardzo ważny. 
Zdanie to znalazło się w dyrektywie 2002/73, ponieważ doświadczenie i badania udowodniły, 
że poważnym powodem niechęci kobiet do zwracania się do sądu, a nawet do właściwych 
władz administracyjnych jest brak dowodów. Koledzy i koleżanki ofiary dyskryminacji tak 
samo boją się wiktymizacji jak sama ofiara i dlatego unikają występowania w sądzie lub 
przed innymi władzami w charakterze świadków.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 24

(24) uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej, 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania.

(24) uwzględniając zasadniczy charakter 
prawa do skutecznej ochrony sądowej, 
należy zapewnić, aby pracownicy korzystali 
z takiej ochrony nawet po zakończeniu 
stosunku pracy powodującego domniemane 
naruszenie zasady równego traktowania.
Pracownik występujący w obronie lub 
zeznający na korzyść osoby chronionej na 
podstawie niniejszej dyrektywy powinien 
być uprawniony do takiej samej ochrony.

Or. fr

Uzasadnienie

O prawie pracownika występującego w obronie osoby chronionej niniejszą dyrektywą lub 
zeznającego na korzyść takiej osoby mówi dyrektywa 2002/73/WE. Wydaje się uzasadnione, 
aby włączyć do analizowanego projektu tekst punktu uzasadnienia 17 dyrektywy 2002/73/WE, 
aby wyraźnie zaznaczyć, że pracownik taki może oczekiwać takiej samej ochrony.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 25

(25) Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie 
orzekł, że w celu skuteczności zasady 
równego traktowania, oznacza ona, że w 

(25) Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie 
orzekł, że w celu skuteczności zasady 
równego traktowania, oznacza ona, że jeżeli
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każdym przypadku naruszenia, przyznawana 
rekompensata musi być odpowiednia w 
stosunku do poniesionej szkody. Jest zatem 
właściwe wykluczenie ustalenia uprzedniej 
górnej granicy takiej rekompensaty.

sankcją przewidzianą przez prawo krajowe 
jest rekompensata, przyznawana 
rekompensata musi być odpowiednia w 
stosunku do poniesionej szkody. Jest zatem 
właściwe wykluczenie ustalenia uprzedniej 
górnej granicy takiej rekompensaty.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie tego punktu uzasadnienia może rodzić nieporozumienia co do charakteru 
wymaganych sankcji. Może powodować fałszywe mniemanie, że prawo Wspólnoty 
Europejskiej wymaga jedynie rekompensaty jako sankcji za łamanie zasady równości płci.

Poprawkę złożyły Anne Van Lancker, Christa Prets

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 28 a (nowy)

(28a) W celu lepszego zrozumienia 
przyczyn różnego traktowania mężczyzn i 
kobiet w sprawach zatrudnienia i 
zawodowych należy opracowywać, 
analizować i udostępniać na odpowiednich 
szczeblach porównawcze dane zależne od 
płci.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące dane nie zawsze są wystarczające.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 37
Artykuł 1 ustęp 3

Zawiera także przepisy mające zapewnić, że 
takie wprowadzanie w życie będzie 
skuteczniejsze dzięki ustanowieniu 
odpowiedniej procedury. 

Zawiera także przepisy mające zapewnić, że 
takie wprowadzanie w życie będzie 
skuteczniejsze dzięki ustanowieniu 
odpowiedniej procedury i zastosowaniu 
skutecznych sankcji
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Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do zastosowania skutecznych sankcji w przypadku dyskryminacji sprawia, że 
niniejszy paragraf jest bardziej zrozumiały.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 38
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) dyskryminacja pośrednia: jeżeli pozornie 
neutralny przepis, kryterium lub praktyka 
postawiłaby osoby jednej płci w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji w porównaniu z 
osobami drugiej płci, chyba że dany przepis, 
kryterium lub praktyka są obiektywnie 
uzasadnione przez zgodny z prawem cel, a 
środki osiągnięcia tego celu są właściwe i 
konieczne.

b) dyskryminacja pośrednia: jeżeli pozornie 
neutralny przepis, kryterium lub praktyka 
postawiłaby osoby jednej płci w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji w porównaniu z 
osobami drugiej płci, chyba że dany przepis, 
kryterium lub praktyka są obiektywnie 
uzasadnione przez zgodny z prawem cel, a 
środki osiągnięcia tego celu są właściwe i 
konieczne, względy gospodarcze lub 
budżetowe same w sobie nie będą stanowić 
zgodnego z prawem celu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że dyskryminacja kobiet i mężczyzn nie może być 
usprawiedliwiona celami gospodarczymi lub budżetowymi i że takie względy nie będą 
uznawane za cele zgodne z prawem. Mówi o tym jasno dotychczasowe orzecznictwo ETS 
między innymi w sprawie C-187/00 Kutz-Bauer przeciwko Freie und Hansestadt Hamburg
[2003] ECR I-2741 i w sprawie C-77/02 Steinicke przeciwko Bundesanstallt für Arbeit
[2003] ECR I-9027, które stwierdza, że niedozwolone jest „usprawiedliwianie dyskryminacji 
tylko dlatego, że uniknięcie takiej dyskryminacji wiązałoby się z większymi kosztami”.

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 39
Artykuł 2 ustęp 1 litera e) (nowy)

e) molestowanie w miejscu pracy: rodzaj 
zachowania polegający na agresji 
werbalnej, izolacji towarzyskiej, 
rozpowszechnianiu krytyki lub plotek lub 
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inne podobne rodzaje postępowania, które 
powodują, że dla osoby, do której takie 
zachowanie jest kierowane, środowisko 
pracy jest zastraszające, wrogie lub 
upokarzające. 

Or. es

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 40
Artykuł 2 ustęp 2 litera ba) (nowa)

ba) mniej preferencyjne traktowanie 
kobiety związane z ciążą lub urlopem 
macierzyńskim w rozumieniu dyrektywy 
92/85/EWG.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszelkie mniej korzystne traktowanie kobiety w ciąży lub kobiet na urlopie macierzyńskim 
powinno być również uważane za przejaw dyskryminacji. 
Ponadto konieczne jest zawarcie odniesienia do dyrektywy 92/85/WE, gdyż nie zdefiniowano 
urlopu macierzyńskiego.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 41
Artykuł 2 ustęp 2 litera c) (nowy)

c) mniej korzystne traktowanie z powodu 
zmiany płci

Or. en

Uzasadnienie

Taki zapis jest konieczny w celu zapewnienia przestrzegania decyzji Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, w których stwierdza się, iż należy chronić prawa transseksualistów. Patrz 
także zmieniony punkt uzasadnienia 2. 
Sprawa C-13/94 P przeciwko S i radzie hrabstw Kornwalii [1996] ECR I-2143 oraz sprawa 
C-117/01 K.B. przeciwko Agencji Emerytalnej Państwowej Służby Zdrowia i Ministrowi [7 
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stycznia 2004 r.]

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 42
Artykuł 3 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do osób 
czynnych zawodowo w tym osób 
pracujących na własny rachunek i 
pracowników, których praca przerwana 
została z powodu choroby, macierzyństwa, 
wypadku lub niedobrowolnego bezrobocia 
oraz do osób poszukujących pracy, jak i do 
pracowników emerytowanych oraz 
pracowników niepełnosprawnych, jak 
również do osób występujących w ich 
imieniu zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką krajową.

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do osób 
czynnych zawodowo w tym osób 
pracujących na własny rachunek i 
pracowników, których praca przerwana 
została z powodu choroby, macierzyństwa, 
ojcostwa, urlopu rodzicielskiego, wypadku 
lub niedobrowolnego bezrobocia oraz do 
osób poszukujących pracy, jak i do 
pracowników emerytowanych oraz 
pracowników niepełnosprawnych, jak 
również do osób występujących w ich 
imieniu zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką krajową.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zapewniać ochronę zarówno mężczyznom, jak i kobietom pełniącym role 
rodziców.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 43
Artykuł 3 a (nowy)

(3a) Państwa Członkowskie mogą utrzymać 
lub wprowadzić środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia w 
praktyce pełnej równości kobiet i mężczyzn 
w życiu zawodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie jest to art. 14 w tytule II „Specjalne postanowienia”, rozdział 3, Zasada równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu 
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zawodowego oraz warunków pracy. Powinien być to ogólny przepis w tytule I, a zatem należy 
wprowadzić nowy art. 4 po obecnym art. 3.

Bardzo istotne jest zachęcanie Państw Członkowskich do wdrażania środków służących 
działaniom pozytywnym, a zatem powinno to być podkreślone jako przepis ogólny, podobnie 
jak w dyrektywie w sprawie płci 2004/113 i dyrektywie o równości rasowej. Zwiększy to 
spójność i jasność nowej dyrektywy.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 44
Artykuł 4

Zostaje zniesiona wszelka dyskryminacja ze 
względu na płeć w odniesieniu do wszelkich 
aspektów i warunków wynagrodzenia, 
dających się przypisać jednemu źródłu, za 
taką samą pracę lub za pracę o równej 
wartości.

Zostaje zniesiona wszelka dyskryminacja ze 
względu na płeć w odniesieniu do wszelkich 
aspektów i warunków wynagrodzenia, 
dających się przypisać jednemu źródłu, za 
taką samą pracę lub za pracę o równej 
wartości. Pracodawca ma obowiązek 
uzasadnić różnicę płac obiektywnymi 
przyczynami, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Jest sprawą zasadniczą, aby w przypadkach, gdy mężczyzna i kobieta wykonują taką samą 
pracę lub pracę, której przypisuje się równą wartość, pracodawca był w stanie uzasadnić 
wszelkie różnice płac obiektywnymi przyczynami niezwiązanymi z płcią. To podkreśla zasady 
orzecznictwa ETS, zwłaszcza w sprawie Brunnhofer.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 45
Artykuł 5 a (nowy)

Niniejsza dyrektywa stosuje się do osób 
czynnych zawodowo w tym osób 
pracujących na własny rachunek, osób 
pomagających w prowadzeniu 
przedsiębiorstw rodzinnych, pracowników, 
których praca przerwana została z powodu 
choroby, macierzyństwa, urlopu 
rodzicielskiego, urlopu na opiekę nad 
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rodzicami, wypadku lub niedobrowolnego 
bezrobocia oraz do osób poszukujących 
pracy i pracowników niepełnosprawnych, 
jak również do osób występujących w ich 
imieniu zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką krajową.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa musi zapewnić równe traktowanie w wykonywaniu zawodu oraz w 
pracach domowych.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 46
Artykuł 8 ustęp 1 litera g)

g) wstrzymanie posiadania lub nabywania 
praw w okresie urlopu macierzyńskiego lub 
urlopu z powodów rodzinnych, który jest 
gwarantowany przez prawo lub umowę i za 
które płaci pracodawca.

g) wstrzymanie posiadania lub nabywania 
praw w okresie urlopu macierzyńskiego, 
urlopu adopcyjnego i/lub urlopu 
rodzicielskiego lub urlopu z powodów 
rodzinnych, który jest gwarantowany przez 
prawo lub umowę i za które płaci 
pracodawca.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli pracownik może otrzymać urlop rodzicielski lub adopcyjny na mocy prawa krajowego 
lub zgodnie z art. 16 projektu, urlop ten może prowadzić do przerwania ciągłości lub 
nabywania praw z tytułu pracowniczego systemu zabezpieczenia społecznego.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 47
Artykuł 13 ustęp 1 litera a)

a) warunków dostępu do zatrudnienia, do 
pracy na własny rachunek oraz 
wykonywania zawodu, włączając również 
kryteria selekcji i warunków rekrutacji, 
niezależnie od rodzaju działalności i na 

a) warunków dostępu do zatrudnienia, do 
pracy na własny rachunek oraz 
wykonywania zawodu, włączając również 
kryteria selekcji, oceny kwalifikacji,
warunków rekrutacji oraz mianowania na 
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wszystkich szczeblach hierarchii 
zawodowej, włącznie z awansem 
zawodowym;

stanowisko na dowolnym szczeblu,
niezależnie od rodzaju działalności i na 
wszystkich szczeblach hierarchii 
zawodowej, włącznie z awansem 
zawodowym;

Or. el

Uzasadnienie

Równe traktowanie w dziedzinie zatrudnienia wymaga między innymi, aby kobiety były 
wybierane i mianowane na wakujące stanowiska odpowiadające ich kwalifikacjom, a nie na 
stanowiska wymagające niższych kwalifikacji. Zdolność kobiet do zdobywania jak największej 
wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym jest ważnym aspektem zasady równego 
traktowania w dziedzinie zatrudnienia.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 48
Artykuł 13 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie dokonają 
okresowej oceny dziedzin działalności 
zawodowej, określonych w art. 2, w celu 
podjęcia decyzji, w świetle rozwoju sytuacji 
społecznej, czy istnieje usprawiedliwienie 
dla utrzymania wspomnianych wyjątków. 
Powiadomią Komisję o wynikach tej oceny. 

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis jest włączony do art. 13 jako ust. 3. Jest to jednak jedno z końcowych 
postanowień dyrektywy 76/207 i zalicza się do postanowień końcowych dyrektywy zbiorczej 
jako ust. 3 art. 31.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 49
Artykuł 14

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub przyjmować środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia 

skreślono 
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pełnej równości między mężczyznami i 
kobietami w praktyce, w życiu zawodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest zachęcanie Państw Członkowskich do wdrażania środków służących 
działaniom pozytywnym, a zatem należy to podkreślić poprzez ogólny przepis, podobnie jak w 
dyrektywie w sprawie płci 2004/113 i dyrektywie o równości rasowej. Zwiększy to spójność i 
jasność nowej dyrektywy.

Obecnie jest to art. 14 w tytule II „Specjalne postanowienia”, rozdział 3, Zasada równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy. Powinien być to ogólny przepis w tytule I, a zatem należy 
wprowadzić nowy art. 4 po obecnym art. 3. Dlatego też tekst ten powinien być skreślony z art. 
14 i wprowadzony jako nowy artykuł w tytule I, patrz odnośna poprawka.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 50
Artykuł 14

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub wprowadzać środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia 
pełnej równości kobiet i mężczyzn w 
praktyce, w życiu zawodowym.

Państwa Członkowskie utrzymują i 
wprowadzają środki w rozumieniu art. 141 
ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia pełnej 
równości kobiet i mężczyzn w praktyce, w 
życiu zawodowym, takie jak zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dziećmi.

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 51
Artykuł 14

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub przyjmować środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia 
pełnej równości między mężczyznami i 
kobietami w praktyce, w życiu zawodowym. 

Państwa Członkowskie mogą utrzymywać 
lub przyjmować środki w rozumieniu art. 
141 ust. 4 Traktatu w celu zapewnienia 
pełnej równości między mężczyznami i 
kobietami w praktyce, w życiu zawodowym. 
W tym kontekście Państwa Członkowskie 
zapewniają kobietom odpowiedzialnym za 
opiekę nad dziećmi lub osobami będącymi 
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na ich utrzymaniu odpowiednie środki 
pomocy i połączenie takich środków, albo 
możliwość powrotu do zatrudnienia w 
pełnym wymiarze godzin, po okresie 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, 
podczas którego mają one zapewnione 
ubezpieczenie, opiekę medyczną i 
możliwość rozwoju zawodowego.

Or. el

Uzasadnienie

Kobiety mające małe dzieci, samotne matki oraz kobiety opiekujące się osobami będącymi na 
ich utrzymaniu to typowe przypadki osób, które – ze względu na większy zakres obowiązków 
rodzinnych – nie mają takich samych szans uczestnictwa w życiu zawodowym, jak pozostali 
pracownicy. Postanowienia art. 141 ust. 4 Traktatu muszą z zasady odnosić się do pracownic 
znajdujących się w takiej sytuacji, które mają trudności z godzeniem obowiązków rodzinnych 
i zawodowych. W przypadku, gdy sytuacja rodzinna wymaga, aby kobiety te przez pewien czas 
pracowały w niepełnym wymiarze godzin, powinny one mieć zagwarantowane równe 
możliwości w dziedzinie ubezpieczenia i opieki medycznej, jak również rozwoju zawodowego.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 52
Artykuł 15 ustęp 1

Każde mniej korzystne traktowanie kobiety 
związane z ciążą lub urlopem 
macierzyńskim stanowi dyskryminację w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Wszelkie mniej korzystne traktowanie kobiety w ciąży lub kobiet na urlopie macierzyńskim 
powinno być również uważane za przejaw dyskryminacji. 
Ponadto konieczne jest zawarcie odniesienia do dyrektywy 92/85/WE, gdyż nie zdefiniowano 
urlopu macierzyńskiego.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 53
Artykuł 15 ustęp 2
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2. Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu, do powrotu do swojej lub 
równorzędnej pracy na warunkach nie mniej 
dla niej korzystnych i do korzystania z 
poprawy warunków pracy, do których 
byłaby uprawniona w trakcie swojej 
nieobecności.

2. Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu, lub po okresie nieobecności 
bezpośrednio związanym  lub wynikającym 
z urlopu adopcyjnego lub rodzicielskiego, 
do powrotu do swojej lub równorzędnej 
pracy na warunkach nie mniej dla niej 
korzystnych i do korzystania z poprawy 
warunków pracy, do których byłaby 
uprawniona w trakcie swojej nieobecności.

Or. fr

Uzasadnienie

Kobiety i mężczyźni powinni korzystać z równej ochrony odnośnie do powrotu do pracy po 
okresie urlopu z powodów rodzinnych.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 54
Artykuł 15 ustęp 2

2. Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu, do powrotu do swojej lub 
równorzędnej pracy na warunkach nie mniej 
dla niej korzystnych i do korzystania z 
poprawy warunków pracy, do których 
byłaby uprawniona w trakcie swojej 
nieobecności.

2. Kobieta przebywająca na urlopie 
macierzyńskim jest uprawniona, po jego 
zakończeniu, do powrotu do swojej lub 
równorzędnej pracy na warunkach nie mniej 
dla niej korzystnych i do korzystania z 
poprawy warunków pracy, do których 
byłaby uprawniona w trakcie swojej 
nieobecności. Kobieta przebywająca na 
urlopie macierzyńskim jest uprawniona do 
korzystania ze wszystkich warunków 
zatrudnienia, z wyjątkiem tych, które 
dotyczą zwykłej minimalnej płacy lub 
wynagrodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim powinny być pod każdym względem 
traktowane tak, jakby nie były nieobecne i nie powinny ponosić żadnych konsekwencji 
nieobecności, z wyjątkiem tych związanych z pełnym wynagrodzeniem, jak zostało to 
stwierdzone w sprawach przed ETS, takich jak  Alabaster przeciwko Woolwich plc, C-147/02 
[2004] IRLR 486 ECJ , Boyle i inni przeciwko Komisji Równych Szans, C-411/96 [1998] 
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IRLR 717 ECJ, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries przeciwko 
Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 ECJ, Gillespie przeciwko Northern Health and Social 
Services Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 ECJ, Lewen przeciwko Denda, C-333/97 [2000] 
IRLR 67 ECJ oraz Merino Gómez przeciwko Continental Industrias del Caucho SA, C-342/01 
[2004] IRLR 407 ECJ.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 55
Artykuł 17 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby, 
po ewentualnym odwołaniu się do innych 
właściwych władz, procedury sądowe i/lub 
administracyjne, jak również, o ile uznają to 
za właściwe, procedury pojednawcze, 
których celem jest doprowadzenie do 
przestrzegania zobowiązań wynikających z 
niniejszej dyrektywy, były dostępne dla 
wszystkich osób, które uważają się za 
pokrzywdzone nieprzestrzeganiem wobec 
nich zasady równego traktowania, nawet po 
zakończeniu stosunku pracy, w którym 
przypuszczalnie miała miejsce 
dyskryminacja.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
procedury sądowe i/lub administracyjne, jak 
również, o ile uznają to za właściwe, 
procedury pojednawcze, których celem jest 
doprowadzenie do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z niniejszej 
dyrektywy, były dostępne dla wszystkich 
osób, które uważają się za pokrzywdzone 
nieprzestrzeganiem wobec nich zasady 
równego traktowania, nawet po zakończeniu 
stosunku pracy, w którym przypuszczalnie 
miała miejsce dyskryminacja.

Or. fr

Uzasadnienie

W ten sposób zredagowany projekt uzależnia możliwość dostępu do procedur sądowych lub 
administracyjnych od wcześniejszego odwołania się do innych instancji. Ograniczenie to nie 
znajduje uzasadnienia.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 56
Artykuł 18

Państwa Członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych takie 
środki, które są niezbędne do zapewnienia
rzeczywistej i skutecznej rekompensaty lub 
odszkodowania, zgodnie z ustaleniami 
Państw Członkowskich dotyczącymi strat i 

Państwa Członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych takie 
środki, które są niezbędne do 
zagwarantowania skutecznych, 
proporcjonalnych i zniechęcających sankcji 
w przypadku nieprzestrzegania obowiązków 
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szkód poniesionych przez osobę 
pokrzywdzoną w wyniku dyskryminacji ze 
względu na płeć, w sposób, który ma 
charakter zniechęcający a jednocześnie jest 
proporcjonalny do wyrządzonej szkody. 
Taka rekompensata lub odszkodowanie nie 
mogą być ograniczone poprzez wcześniejsze
ustalenie górnego limitu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy pracodawca może 
udowodnić, że jedyną szkodą, jaką 
ubiegający się poniósł w wyniku 
dyskryminacji w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia 
podania o pracę tej osoby.

w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Wszelka 
rekompensata lub odszkodowanie za szkodę 
poniesioną przez osobę pokrzywdzoną w 
wyniku dyskryminacji ze względu na płeć 
musi być rzeczywista, skuteczna i 
proporcjonalna do wyrządzonej szkody i nie 
może być ograniczone poprzez wcześniejsze 
ustalenie górnego limitu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy pracodawca może 
udowodnić, że jedyną szkodą, jaką 
ubiegający się poniósł w wyniku 
dyskryminacji w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia 
podania o pracę tej osoby.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o zapewnienie zgodności powyższego tekstu po pierwsze z celami tytułu IV 
(Wprowadzenie w życie), w którym Państwa Członkowskie są wzywane do opracowania 
systemu skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających kar stosowanych w przypadku 
naruszenia praw przyznanych w niniejszej dyrektywie, a po drugie z tytułem III, który dotyczy 
rozszerzenia orzecznictwa w sprawie kar i sankcji na wszystkie dziedziny, o których mowa w 
niniejszym projekcie.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 57
Artykuł 18

Państwa Członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych takie 
środki, które są niezbędne do zapewnienia 
rzeczywistej i skutecznej rekompensaty lub 
odszkodowania za szkodę poniesioną przez 
osobę pokrzywdzoną w wyniku 
dyskryminacji ze względu na płeć zgodnie z 
ustaleniami Państw Członkowskich, w 
sposób, który ma charakter zniechęcający i 
jest proporcjonalny do wyrządzonej szkody. 
Taka rekompensata lub odszkodowanie nie 
mogą być ograniczone poprzez wcześniejsze 
ustalenie maksymalnego górnego limitu, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy pracodawca 
może udowodnić, że jedyną szkodą, jaką 

Państwa Członkowskie wprowadzają do
swoich krajowych systemów prawnych takie 
środki, które są niezbędne do zapewnienia
rzeczywistych i skutecznych środków 
naprawczych (rekompensaty lub 
odszkodowania) za szkodę poniesioną przez 
osobę pokrzywdzoną w wyniku 
dyskryminacji ze względu na płeć zgodnie z 
ustaleniami Państw Członkowskich, w 
sposób, który ma charakter zniechęcający i 
jest proporcjonalny do wyrządzonej szkody. 
Taka rekompensata lub odszkodowanie nie 
mogą być ograniczone poprzez wcześniejsze 
ustalenie maksymalnego górnego limitu, 
systemów wyjątkiem przypadków, kiedy 



PE 357.804v01-00 24/38 AM\565760PL.doc

PL

ubiegający się poniósł w wyniku 
dyskryminacji w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia 
podania o pracę tej osoby

pracodawca może udowodnić, że jedyną 
szkodą, jaką ubiegający się poniósł w 
wyniku dyskryminacji w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy jest odmowa 
rozpatrzenia podania o pracę tej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie tego punktu uzasadnienia może rodzić nieporozumienia co do charakteru 
wymaganych sankcji. Może powodować fałszywe mniemanie, że prawo Wspólnoty 
Europejskiej wymaga jedynie rekompensaty jako sankcji za łamanie zasady równości płci.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 58
Artykuł 21 ustęp 2 litera d) (nowy)

d) wymiana danych i know-how z 
odnośnymi organami europejskimi, takimi 
jak Europejski Instytut ds. Równości Płci.

Or. el

Uzasadnienie

Właściwe organy krajowe, oprócz prowadzenia badań nad sytuacją wewnętrzną, powinny 
kontaktować się z organami europejskimi w celu przedstawienia swoich metod i wniosków z 
badań oraz usprawnienia swojej pracy dzięki zapoznaniu się z metodami i praktyką 
stosowanymi przez organy europejskie.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 59
Artykuł 22 ustęp 1

1. Zgodnie ze swoją tradycją i krajową 
praktyką, Państwa Członkowskie podejmują 
stosowne środki wspierające dialog 
społeczny między partnerami społecznymi w 
celu wspierania równego traktowania, 
łącznie z nadzorowaniem praktyk w miejscu 
pracy, poprzez układy zbiorowe, kodeksy 
postępowania oraz badanie i wymianę 

1. Zgodnie ze swoją tradycją i krajową 
praktyką, Państwa Członkowskie podejmują 
stosowne środki wspierające dialog 
społeczny między partnerami społecznymi w 
celu wspierania równego traktowania, 
łącznie z nadzorowaniem praktyk w miejscu 
pracy, podczas kształcenia zawodowego 
oraz w kontekście dostępu do zatrudnienia i 
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doświadczeń i dobrych zwyczajów. kształcenia oraz awansu zawodowego, a 
także poprzez nadzorowanie układów 
zbiorowych, kodeksów postępowania oraz 
badanie i wymianę doświadczeń i dobrych 
zwyczajów.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak równego traktowania może występować nie tylko w miejscu pracy, lecz również 
objawiać się w dostępie do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego. Nadzorowanie 
postępowania musi zatem obejmować wszystkie te dziedziny.

Poprawkę złożyły Anne Van Lancker, Christa Prets

Poprawka 60
Artykuł 22 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, podejmują 
stosowne środki w celu promowania dialogu 
społecznego między partnerami społecznymi 
na rzecz wspierania równego traktowania, w 
tym także poprzez monitorowanie praktyk w 
miejscu pracy, układy zbiorowe, kodeksy 
postępowania, badania lub wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk.

1. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, podejmują 
stosowne środki w celu promowania dialogu 
społecznego między partnerami społecznymi 
na rzecz wspierania równego traktowania, w 
tym także poprzez monitorowanie praktyk w 
miejscu pracy, układy zbiorowe, kodeksy 
postępowania, badania oparte na 
opracowywaniu i analizach danych 
charakterystycznych dla danej płci lub 
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące dane nie zawsze są wystarczające.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 61
Artykuł 22 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, zachęcają
przedstawicieli pracodawców i 

2. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, dbają, aby 
przedstawiciele pracodawców i 
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pracowników, bez uszczerbku dla ich 
autonomii, do wspierania równości kobiet i 
mężczyzn oraz do zawierania na właściwym 
szczeblu porozumień ustanawiających 
zasady niedyskryminacji w dziedzinach 
określonych w art. 1, które wchodzą w 
zakres rokowań zbiorowych. Umowy takie 
są zgodne z minimalnymi wymagania 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
oraz odpowiednimi krajowymi środkami 
wykonawczymi.

pracowników, bez uszczerbku dla ich 
autonomii, wspierali równości kobiet i 
mężczyzn oraz zawierali na właściwym 
szczeblu porozumienia ustanawiające zasady 
niedyskryminacji w dziedzinach 
określonych w art. 1, które wchodzą w 
zakres rokowań zbiorowych. Umowy takie 
są zgodne z minimalnymi wymagania 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
oraz odpowiednimi krajowymi środkami 
wykonawczymi.

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 62
Artykuł 22 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, zachęcają 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników, bez uszczerbku dla ich 
autonomii, do wspierania równości kobiet i 
mężczyzn oraz do zawierania na właściwym 
szczeblu porozumień ustanawiających 
zasady niedyskryminacji w dziedzinach 
określonych w art. 1, które wchodzą w 
zakres rokowań zbiorowych. Umowy takie 
są zgodne z minimalnymi wymagania 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
oraz odpowiednimi krajowymi środkami 
wykonawczymi.

2. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
krajową tradycją i praktyką, zachęcają 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników, bez uszczerbku dla ich 
autonomii, do wspierania równości kobiet i 
mężczyzn, do promowania elastycznego
czasu pracy w celu ułatwienia godzenia 
życia rodzinnego i zawodowego oraz do 
zawierania na właściwym szczeblu 
porozumień ustanawiających zasady 
niedyskryminacji w dziedzinach 
określonych w art. 1, które wchodzą w 
zakres rokowań zbiorowych. Umowy takie 
są zgodne z minimalnymi wymagania 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
oraz odpowiednimi krajowymi środkami 
wykonawczymi.

Or. el

Uzasadnienie

Liczne rodzinne obowiązki kobiet często działają jako negatywny bodziec w przypadku ich 
dostępu do rynku pracy lub zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Państwa 
Członkowskie powinny także promować dialog na szczeblu pracodawców i pracowników 
dotyczący możliwości godzenia przez kobiety obowiązków domowych i zawodowych, tak aby 
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dostęp do rynku pracy był dla nich możliwy.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 63
Artykuł 22 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w zorganizowany i 
systematyczny sposób równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w miejscu pracy.

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w miejscu pracy, w zakresie dostępu 
do zatrudnienia oraz kształcenia i awansu 
zawodowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak równego traktowania może występować nie tylko w miejscu pracy, lecz również 
objawiać się w dostępie do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego. Nadzorowanie 
postępowania musi zatem obejmować wszystkie te dziedziny. 
Termin „planowy” w większym stopniu zachęci pracodawców do dalszych postępów w 
promowaniu równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 64
Artykuł 22 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi
lub praktyką, zachęcają pracodawców do
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w miejscu pracy.

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, dbają o to, aby pracodawcy 
promowali w planowy i systematyczny 
sposób równe traktowanie mężczyzn i kobiet 
w miejscu pracy. Brak takiego promowania 
ze strony pracodawców powinien być 
podawany do wiadomości publicznej, a brak 
takich działań powinien być karany. 

Or. en
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Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 65
Artykuł 22 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w miejscu pracy.

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, wymagają od pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w miejscu pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie sprawozdania Komisji pokazują, że pomimo ustawodawstwa promującego równe 
traktowanie, dyskryminacja w miejscu pracy nadal jest bardzo częsta. Państwa Członkowskie 
powinny wymagać od pracodawców podejmowania proaktywnych kroków w celu 
wyeliminowania nierówności, a w szczególności zlikwidowania różnic w wynagrodzeniach 
obu płci.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 66
Artykuł 22 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w miejscu pracy.

3. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym, układami zbiorowymi 
lub praktyką, zachęcają pracodawców do 
promowania w planowy i systematyczny 
sposób równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w miejscu pracy. Państwa 
Członkowskie prowadzą również kampanie 
informacyjne adresowane do pracodawców 
i, generalnie, do społeczeństwa na temat 
zagadnień związanych z równymi szansami 
w sprawach zatrudnienia i zawodowych.

Or. el

Uzasadnienie

Informowanie i podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat potrzeby równości mężczyzn i 
kobiet w sprawach zatrudnienia jest rzeczą zasadniczą. Bez jednoczesnej zmiany mentalności 
nie da się w praktyce osiągnąć równości w zatrudnieniu wyłącznie poprzez uchwalanie 
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ustawodawstwa i żądanie, aby Państwa Członkowskie je wdrażały.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 67
Artykuł 22 ustęp 4

4. W tym celu, pracodawcy powinni być
wspierani w zapewnianiu pracownikom i/lub 
ich przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie.

4. W tym celu, pracodawcy są wspierani w 
zapewnianiu pracownikom i/lub ich 
przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie.

Informacje takie mogą obejmować dane 
statystyczne o proporcjach pomiędzy 
mężczyznami i kobietami na różnych 
szczeblach organizacji oraz możliwe środki 
poprawy sytuacji we współpracy z 
przedstawicielami pracowników.

Informacje takie obejmują sprawozdanie 
dotyczące przydzielania kobietom i 
mężczyznom różnych obowiązków oraz 
przegląd klasyfikacji obowiązków kobiet i 
mężczyzn, ich płac i różnic w płacach oraz 
możliwe środki poprawy sytuacji we 
współpracy z przedstawicielami 
pracowników.

Or. fi

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 68
Artykuł 22 ustęp 4

4. W tym celu, pracodawcy powinny być 
wspierani w zapewnianiu pracownikom 
i/lub ich przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie. 
Informacje takie mogą obejmować dane 
statystyczne o proporcjach pomiędzy 
mężczyznami i kobietami na różnych 
szczeblach organizacji oraz możliwe środki 
poprawy sytuacji we współpracy z 
przedstawicielami pracowników. 

4. W tym celu, pracodawcy powinni mieć 
obowiązek zapewniać pracownikom i/lub ich 
przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie. 
Informacje takie powinny obejmować dane 
statystyczne o proporcjach pomiędzy 
mężczyznami i kobietami na różnych 
szczeblach organizacji oraz możliwe środki 
poprawy sytuacji we współpracy z 
przedstawicielami pracowników.

Or. en



PE 357.804v01-00 30/38 AM\565760PL.doc

PL

Uzasadnienie

Ostatnie sprawozdania Komisji pokazują, że pomimo ustawodawstwa promującego równe 
traktowanie, dyskryminacja w miejscu pracy nadal jest bardzo częsta. Państwa Członkowskie 
powinny wymagać od pracodawców podejmowania proaktywnych kroków w celu 
wyeliminowania nierówności, a w szczególności zlikwidowania różnic w wynagrodzeniach 
obu płci.

Poprawkę złożyły Anne Van Lancker, Christa Prets

Poprawka 69
Artykuł 22 ustęp 4

4. W tym celu, pracodawcy powinni być 
wspierani w zapewnianiu pracownikom i/lub 
ich przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie. 
Informacje takie mogą obejmować dane 
statystyczne o proporcjach pomiędzy 
mężczyznami i kobietami na różnych 
szczeblach organizacji oraz możliwe środki 
poprawy sytuacji we współpracy z 
przedstawicielami pracowników. 

4. W tym celu, pracodawcy powinni być 
wspierani w zapewnianiu pracownikom i/lub 
ich przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie.
Informacje takie powinny obejmować dane 
statystyczne o proporcjach pomiędzy 
mężczyznami i kobietami na różnych 
szczeblach organizacji oraz możliwe środki 
poprawy sytuacji we współpracy z 
przedstawicielami pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie, aby informacje obejmowały także dane statystyczne dotyczące 
udziału mężczyzn i kobiet.

Poprawkę złożyła Mary Honeyball

Poprawka 70
Artykuł 22 ustęp 4

4. W tym celu, pracodawcy powinni być 
wspierani w zapewnianiu pracownikom i/lub 
ich przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie. 
Informacje takie mogą obejmować dane 

4. W tym celu, pracodawcy powinni być 
wspierani w zapewnianiu pracownikom i/lub 
ich przedstawicielom, w odpowiednio 
regularnych odstępach czasu, właściwych 
informacji w sprawie równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w przedsiębiorstwie. 
Informacje takie mogą obejmować dane 
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statystyczne o proporcjach pomiędzy 
mężczyznami i kobietami na różnych 
szczeblach organizacji oraz możliwe środki 
poprawy sytuacji we współpracy z 
przedstawicielami pracowników.

statystyczne o proporcjach pomiędzy 
mężczyznami i kobietami na różnych 
szczeblach organizacji, ich odnośnej płacy
oraz możliwe środki poprawy sytuacji we 
współpracy z przedstawicielami 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowym problemem dla UE i Państw Członkowskich jest ciągła różnica w 
wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet. Ostatnie sprawozdania Komisji pokazują, że pomimo 
ustawodawstwa promującego równe traktowanie, dyskryminacja w miejscu pracy nadal jest 
bardzo częsta. Pierwszym krokiem na drodze do likwidacji różnic w wynagrodzeniach musi 
być stwierdzenie, gdzie takie nierówności istnieją.  Jednym z podstawowych problemów w 
kwestii różnicy wynagrodzeń jest to, że znaczny procent pracodawców nie dokonuje 
przeglądów płac i w związku z tym nie ma informacji o odnośnych płacach mężczyzn i kobiet 
w swoich przedsiębiorstwach. Bez takich informacji nie mogą zacząć zajmować się 
systematyczną likwidacją nierówności płacowych w swoich firmach  Niniejszą poprawka 
dąży, aby rozwiązać ten problem i stanowi pierwszy krok ku systematycznej likwidacji 
nierówności płacowych przy udziale pracowników i ich przedstawicieli, co jest skuteczniejsze 
niż wnoszenie spraw dotyczących równej płacy przez jednostki.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 71
Artykuł 26

Państwa Członkowskie ustanawiają zasady 
stosowania sankcji obowiązujących wobec 
naruszeń przepisów krajowych przyjętych z 
zastosowaniem niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie niezbędne środki dla 
zapewnienia ich stosowania. Sankcje, które 
mogą obejmować wypłacenie 
odszkodowania ofierze, muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa Członkowskie powiadomią o tych 
przepisach Komisję nie później niż w 
terminie określonym w art. 33 i 
powiadamiają ją bezzwłocznie o kolejnych 
dotyczących ich zmianach.

Państwa Członkowskie ustanawiają zasady 
stosowania sankcji obowiązujących wobec 
naruszeń zasady równych szans i równego 
traktowania i podejmują wszelkie niezbędne 
środki dla zapewnienia ich stosowania. 
Sankcje, które mogą obejmować wypłacenie 
odszkodowania ofierze, muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa Członkowskie powiadomią o tych 
przepisach Komisję nie później niż w 
terminie określonym w art. 33 i 
powiadamiają ją bezzwłocznie o kolejnych 
dotyczących ich zmianach.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyrażenie “sankcje obowiązujące wobec naruszeń przepisów krajowych przyjętych z 
zastosowaniem niniejszej dyrektywy” może być mylące. ETS orzekł, iż należy przewidzieć i 
stosować skuteczne sankcje wobec naruszeń, bardziej ogólnie,  “zakazu dyskryminacji” lub 
zasady równego traktowania. Implikuje to, że skutecznymi sankcjami musi być karane (w tym 
przez sądy krajowe) naruszenie wszelkich krajowych przepisów zakazujących dyskryminacji 
ze względu na płeć, a nie tylko przepisów wdrażających niniejszą dyrektywą, jak również 
bezpośrednie naruszenie prawa WE.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 72
Artykuł 27

Państwa Członkowskie, zgodnie z prawem 
krajowym, układami zbiorowymi lub 
praktyką, zachęcają pracodawców oraz 
osoby odpowiedzialne za dostęp do 
kształcenia zawodowego do podjęcia 
kroków mających zapobiegać wszystkim 
formom dyskryminacji ze względu na płeć, 
w szczególności molestowaniu i 
molestowaniu seksualnemu w miejscu 
pracy.

Państwa Członkowskie, zgodnie z prawem 
krajowym, układami zbiorowymi lub 
praktyką, zobowiązują się do nakłonienia 
pracodawców do przyjęcia rzeczywistych
kroków mających zapobiegać wszystkim 
formom dyskryminacji ze względu na płeć, 
w szczególności dręczeniu i molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy oraz w 
kontekście dostępu do zatrudnienia i 
kształcenia oraz awansu zawodowego, a 
także warunków pracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak równego traktowania może występować nie tylko w miejscu pracy, lecz również 
objawiać się w dostępie do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego. Nadzorowanie
postępowania musi zatem obejmować wszystkie te dziedziny.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 73
Artykuł 27

Państwa Członkowskie, zgodnie z prawem 
krajowym, układami zbiorowymi lub 
praktyką, zachęcają pracodawców oraz 
osoby odpowiedzialne za dostęp do 
kształcenia zawodowego do podjęcia 

Państwa Członkowskie, zgodnie z prawem 
krajowym, układami zbiorowymi lub 
praktyką, zapewniają, aby pracodawcy oraz 
osoby odpowiedzialne za dostęp do 
kształcenia zawodowego podejmowały kroki 
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kroków mających zapobiegać wszystkim 
formom dyskryminacji ze względu na płeć, 
w szczególności molestowaniu i 
molestowaniu seksualnemu w miejscu 
pracy.

mających zapobiegać wszystkim formom 
dyskryminacji ze względu na płeć, w 
szczególności molestowaniu i molestowaniu 
seksualnemu w miejscu pracy. 

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 74
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

Pracodawcy i osoby odpowiedzialne za 
dostęp do kształcenia zawodowego są 
również zachęcane, w ramach 
powierzonych im obowiązków, do 
podejmowania środków, o których mowa w 
ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak równego traktowania może występować nie tylko w miejscu pracy, lecz również 
objawiać się w dostępie do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego. Nadzorowanie 
postępowania musi zatem obejmować wszystkie te dziedziny.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 75
Artykuł 28 a (nowy)

Państwa Członkowskie mogą przyjmować 
przepisy bardziej korzystne dla ochrony 
zasady równego traktowani od przepisów 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się uzasadnione, aby zachować i włączyć do analizowanego projektu tekst art. 8e 
ust. 1 dyrektywy 2002/73/WE, gdyż daje on Państwom Członkowskim możliwość zapewnienia 
większego poziomu ochrony równego traktowania.
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Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 76
Artykuł 30

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
środki przyjęte na mocy niniejszej 
dyrektywy, jak również odpowiednie 
przepisy już obowiązujące w tej dziedzinie, 
zostały podane do wiadomości wszystkich 
zainteresowanych osób, przy użyciu 
wszelkich stosownych środków, na przykład 
w miejscu pracy.

Państwa Członkowskie zapewnią, aby środki 
przyjęte na mocy niniejszej dyrektywy, jak 
również odpowiednie przepisy już 
obowiązujące w tej dziedzinie, zostały 
podane do wiadomości wszystkich 
zainteresowanych osób, przy użyciu 
wszelkich stosownych środków, na przykład 
w miejscu pracy i w kontekście dostępu do 
zatrudnienia oraz kształcenia i awansu 
zawodowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak równego traktowania może występować nie tylko w miejscu pracy, lecz również 
objawiać się w dostępie do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego. Nadzorowanie 
postępowania musi zatem obejmować wszystkie te dziedziny.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 77
Artykuł 31 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa Członkowskie dokonują 
okresowej oceny dziedzin działalności 
zawodowej, określonych w art. 2 ust. 2, w 
celu podjęcia decyzji, w świetle rozwoju 
sytuacji społecznej, czy istnieje 
usprawiedliwienie dla utrzymania 
wspomnianych wyjątków. Co cztery lata 
powiadamiają Komisję o wynikach tej 
oceny. Komisja, w oparciu o te informacje 
co cztery lata sporządza sprawozdanie dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Or. en
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Uzasadnienie

Ten przepis jest włączony do art. 13 jako ust. 3. Jest to jednak jedno z końcowych 
postanowień dyrektywy 76/207 i zalicza się do postanowień końcowych dyrektywy zbiorczej 
jako art. 31, akapit trzeci.  Co więcej, okresowe sprawozdania Państw Członkowskich i 
Komisji umożliwią także PE kontrolę wprowadzania w życie zasady równości płci, która jest 
zagrożona przez utrzymujące się, mało przejrzyste derogacje.

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 78
Artykuł 32

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. 
Komisja dokona analizy wykonania 
niniejszej dyrektywy i, w razie potrzeby, 
zaproponuje wszelkie niezbędne zmiany.

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. 
Komisja dokona analizy wykonania 
niniejszej dyrektywy i, w razie potrzeby, 
zaproponuje wszelkie niezbędne zmiany. 
Przede wszystkim dopilnuje ona, aby 
stosować wszelkie dostępne środki w 
zakresie nakładania sankcji na Państwa 
Członkowskie, które nie dokonają 
transpozycji niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się istotne, aby przypomnieć znaczenie konsekwencji braku przeprowadzenia 
transpozycji, który uniemożliwi obywatelom europejskim powoływanie się na niniejszy tekst w 
odpowiednich Państwach Członkowskich.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 79
Artykuł 8 ustęp 1

1. Do przepisów sprzecznych z zasadą 
równego traktowania należą przepisy, które 
posługują się pojęciem płci pośrednio lub 
bezpośrednio, jeżeli chodzi o:

1. Do przepisów sprzecznych z zasadą 
równego traktowania należą przepisy, które 
posługują się pojęciem płci pośrednio lub 
bezpośrednio i powodują, co następuje:

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 80
Artykuł 8 ustep 1 litera h)

h) określenie różnej wysokości świadczeń, 
chyba że w koniecznym zakresie trzeba 
wziąć pod uwagę elementy rachunku 
kalkulacyjnego, które są różne dla każdej 
płci w przypadkach systemów zdefiniowanej 
składki; W przypadku systemów 
zdefiniowanej stawki, niektóre elementy 
mogą się między sobą różnić, jeśli różnice 
kwotowe są wynikiem stosowania 
czynników ubezpieczeniowych, które 
wprowadzają rozróżnienia w odniesieniu do 
płci w czasie, gdy wdrażane jest 
finansowanie funduszu;

h) zapewnienie różnej wysokości świadczeń;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 81
Artykuł 8 ustep 1 litera j)

j) ustalanie różnych poziomów składek 
pracodawców, z wyjątkiem:
i) systemów zdefiniowanej składki, gdy ich 
celem jest wyrównywanie wysokości 
ostatecznego świadczenia częściowe ich 
wyrównanie w odniesieniu do obu płci,
ii) systemów zdefiniowanej stawki, gdzie 
składki pracodawcy mają na celu 
zapewnienie współmierności funduszy 
koniecznych do pokrycia kosztów
świadczeń;

j) zapewnienie różnej wysokości składek 
pracodawców (resztę skreślono)

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 82
Artykuł 8 ustep 1 litera k)

k) ustanowienia różnych reguł lub reguł 
mających zastosowanie jedynie do 
pracowników określonej płci, z wyjątkami 
przewidzianymi w lit h), i) i j), w odniesieniu 
do gwarancji lub zachowania odroczonego 
prawa do świadczeń długookresowych w 
momencie, gdy pracownik występuje z 
systemu.

k) ustalenie różnych warunków przyznania 
świadczeń lub ograniczenie ich do 
pracowników jednej płci w momencie, gdy 
pracownik występuje z systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o kwestie płac ujęte w rewizji, to należy zagwarantować, że przepisy te będą 
jedynie wykonywać art. 141 ust. 1 Traktatu WE, ale nie zmienią treści art. 141 ust. 1 Traktatu 
WE. 

Wydaje się wątpliwe, czy wyższe składki lub niższe świadczenia ze względu na płeć w 
systemach ubezpieczeń społecznych, przewidziane w art. 6 lit. h) dyrektywy 86/378/EWG 
zmienionej dyrektywą 96/97/EWG  i podjęte w art. 8 ust. 1 lit. h) są zgodne z art. 141 ust. 1 
Traktatu WE, skoro ten wyjątek jest wykorzystywany wyłącznie ze szkodą dla pracownic. 

Problem uzasadnienia nierównego traktowania z powodu płci podczas obliczania składek 
ubezpieczeniowych istnieje nie tylko w kontekście spraw zatrudnienia i wykonywanego 
zawodu. W komentarzu do omawianego projektu dyrektywy w sprawie art. 13 Traktatu WE 
Komisja stwierdza również, że ten zwyczaj jest niezgodny z przepisami prawa wspólnotowego.  
Nie byłoby właściwe stworzenie wrażenia w projekcie dyrektywy adresowanej do 
pracodawców i usług finansowych, że wyższe składki lub niższe świadczenia są dozwolone w 
systemach ubezpieczeń społecznych w oparciu o art. 141 ust. 1 Traktatu WE. Wyjątek od art. 
141 ust. 1 przewidziany obecnie w art. 6 lit. h) dyrektywy 96/97/EWG jest niezgodny z zasadą 
równej płacy dla mężczyzn i kobiet wywodzącej się bezpośrednio z Traktatu WE. Taki wyjątek 
nie może się powtórzyć w nowej dyrektywie.

Proponowane poprawki do art. 8 ust. 1 lit. j) i k) są tego konsekwencją.
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