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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovnosti 
příležitostí a rovného zacházení s muži a ženami v pracovních otázkách a otázkách 
zaměstnanosti
(KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0279)1 ,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 141 odstavec 3 Smlouvy o ES, v souladu se nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0037/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2005)

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7

(7) V této souvislosti by měli být 
zaměstnavatelé a osoby zodpovědné za 
přípravu na povolání požádáni, aby v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi učinili opatření zabraňující 
všem formám diskriminace podle pohlaví a 
zejména preventivní opatření pro potírání 
obtěžování a sexuálního obtěžování na 
pracovišti.

(7) V této souvislosti by měli být 
zaměstnavatelé a osoby zodpovědné za 
přípravu na povolání požádáni, aby v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi učinili opatření zabraňující 
všem formám diskriminace podle pohlaví a 
zejména preventivní opatření pro potírání 
obtěžování a sexuálního obtěžování na 
pracovišti a také diskriminaci při přístupu 
k zaměstnání a při přístupu k přípravě na 
povolání.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

Belästigung und sexuelle Belästigung passieren nicht allein am Arbeitsplatz, sondern auch 
beim Zugang zur Beschäftigung und zur Berufsbildung.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Zásada stejné odměny mužů a žen je 
již pevně zakotvena v článku 141 Smlouvy 
a je potvrzena precedenčním právem 
Soudního dvora. Tato zásada je 
podstatnou a nepostradatelnou součástí 
společného souboru předpisů EU 
a precedenčního práva Soudního dvora 
v oblasti diskriminace podle pohlaví.

Odůvodnění

Dieser Änderungsantrag dient der Klarstellung der aktuellen Rechtslage, in dem er nochmals 
Bezug auf die primärrechtlichen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts und der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nimmt.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9) Stanoví, že zásada stejné odměny 
neplatí pouze v situacích, kdy ženy a muži 
pracují pro stejného zaměstnavatele. 
Podle rozsudků Soudního dvora v 
právním sporu C-320/00, A.G. Lawrence 
a další proti Regent Office Care Ltd, 
Commercial Catering Group and Mitie 
Secure Services Ltd1 a v právním sporu C-
256/01, Debra Allonby proti Acccrington 
& Rossendale College, Education 
Lecturing Services und The Secretary of 
State for Education and Employment2
však musí existovat jediný zdroj, na který 

Soudní dvůr konstatoval, že zásada stejné 
odměny neplatí za určitých podmínek 
pouze v situacích, kdy ženy a muži pracují 
pro stejného zaměstnavatele. 

  
1 [2002], Slg., I-7325.
2 Rozsudek ze dne 13. 1. 2004.
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se odvolává při stanovení rozdílných 
podmínek pro odměňování, neboť jinak 
chybí jednotka, která by byla zodpovědná 
za nerovné zacházení a která by mohla 
rovné zacházení obnovit.

Odůvodnění

Dieser Erwägungsgrund geht zusammen mit Artikel 4 des Kommissionsentwurfs auf die im 
ursprünglichen Text genannten Urteile des EuGH zurück, die sehr spezielle Sachverhalte 
betrafen, die sich nicht verallgemeinern lassen. Der Erwägungsgrund geht dabei zudem über 
die negative Aussage der zugrunde liegenden Entscheidungen hinaus. Zudem hatte der EuGH 
das Kriterium „nicht dieselbe Quelle“ als Ausschlussgrund für die Anwendbarkeit des 
Lohngleichheitsgebots angesehen.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery zabránit případům 
odměňování podle pohlaví i 
přetrvávajícímu rozdělování podle pohlaví 
na trhu práce stanovením pravidel pružné 
pracovní doby, která jak mužům, tak 
ženám umožní lépe sladit rodinu a 
zaměstnání; to zahrnuje adekvátní 
předpisy pro stanovení mateřské dovolené, 
kterou mohou využít oba rodiče.

Odůvodnění

Die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann bedingt Veränderungen, die sowohl 
Männer als auch Frauen betreffen. Es ist daher wesentlich, dass die Mitgliedstaaten im 
Zusammenspiel mit den Sozialpartnern dafür Sorge tragen, dass sowohl Männer wie Frauen 
an der Ausgestaltung neuer Strategien zur Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter mitwirken.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) U systémů zabezpečujících dávky, 
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které jsou financovány kumulací kapitálu, 
je vzhledem k některým bodům, jako je 
např. kapitalizace části pravidelně 
vypláceného důchodu, převod 
důchodových nároků, převod 
pozůstalostního důchodu, jenž má být 
vyplacen oprávněné osobě, která se zřekne 
části ročně vypláceného důchodu nebo 
souhlasí se sníženým důchodem, pokud se 
zaměstnanec rozhodne pro předčasný 
odchod do důchodu, nerovné zacházení 
dovoleno, pokud lze rozdílnost částek 
vysvětlit tím, že při provádění financování 
systému byly v závislosti na pohlaví 
použity různé technické přepočítávací 
koeficienty.

Odůvodnění

Als Konkretisierung zu Artikel 8 Abs. 1 h des vorliegenden Richtlinienentwurfs sollten die 
bisher im Anhang in der Richtlinie 96/97/EG genannten Aspekte aus Gründen der 
Rechtssicherheit nicht vollständig gestrichen, sondern zumindest in den Erwägungsgründen 
gesondert aufgeführt werden.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 25

(25) Soudní dvůr musí jednoznačně 
stanovit, že zásada rovného zacházení 
může být považována za skutečně 
uplatňovanou pouze tehdy, pokud bude 
utrpěná škoda přiměřeně odškodněna při 
každém porušení této zásady. Proto je 
nutné vyloučit jakékoliv předběžné 
stanovení maximální hranice odškodnění.

(25) Soudní dvůr musí jednoznačně 
stanovit, že zásada rovného zacházení 
může být považována za skutečně 
uplatňovanou pouze tehdy, pokud bude 
utrpěná škoda přiměřeně odškodněna při 
každém porušení této zásady. Proto je 
nutné vyloučit jakékoliv předběžné 
stanovení maximální hranice odškodnění, s 
výjimkou případů, kdy může 
zaměstnavatel dokázat, že škoda vzniklá 
žadateli v důsledku diskriminace ve 
smyslu této směrnice spočívá pouze v tom, 
že odmítl zohlednit jeho žádost.
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Odůvodnění

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll die Formulierung des Erwägungsgrundes mit dem 
Wortlaut des entsprechenden Artikel 18 des Richtlinienentwurfs in Einklang gebracht werden.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 28a (nový)

(28a) Pro lepší pochopení příčiny 
odlišného zacházení s muži a ženami v 
otázkách týkajících se práce a zaměstnání 
by se měly vyhodnotit dostupné údaje 
a statistiky rozčleněné podle pohlaví. 
Navíc je třeba prověřit, do jaké míry je 
nutné rozsáhlé shromažďování údajů 
rozčleněných podle pohlaví.

Odůvodnění

Zahlen wie im jüngsten Kommissionsbericht zur Gleichstellung von Frau und Mann zeigen, 
dass  allen gemeinschaftlichen Anstrengungen zum Trotz, die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede unverändert bestehen. Um die Ursachen des Lohngefälles zwischen Männern 
und Frauen zu ermitteln, sind eingehende Analysen notwendig. Die Sichtung und Bewertung 
bereits bestehender Daten sowie geschlechtsspezifische Statistiken ist dabei ein wichtiger 
Schritt. Ferner sollte geprüft werden, in welchen Bereichen ein weitergehender Bedarf zur 
Erhebung von Daten besteht und auf welche Weise diese gewonnen werden können.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 28b (nový)

(28a) Při rovném zacházení s muži a 
ženami v otázkách týkajících se práce a 
zaměstnání se nelze omezit na zákonná 
opatření. Evropská unie a členské státy se 
spíše vyzývají, aby silně podpořily proces 
vytváření povědomí o problému 
diskriminace při odměňování a důrazně 
požadovaly přeměnu myšlení a přitom do 
tohoto procesu začlenily, pokud to bude 
možné, všechny příslušné síly ve veřejné i 
soukromé sféře. Velkou měrou k tomu 
může přispět dialog mezi sociálními 
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partnery.

Odůvodnění

Diskriminierung beginnt im Kopf. Nationale wie europäische Aufklärungskampagnen 
vermögen daher im Berufsalltag ein Umdenken zu fördern. Gleichzeitig gilt es aber auch, 
andere beteiligte Gruppen wie etwa die Sozialpartner, in die Pflicht zu nehmen, um den 
Kampf gegen die Diskriminierung zu führen.

Pozměňovací návrh 9
Článek 2 odstavec 2 písmeno ba (nový)

ba) Nepříznivé zacházení s ženami v 
souvislosti s těhotenstvím nebo mateřskou 
dovolenou ve smyslu směrnice 
92/85/EHS.

Odůvodnění

Diese im Kommissionsentwurf in Artikel 15 Absatz  vorgesehene Definition sollte aus 
Gründen der Systematik in den ersten Titel des Richtlinienentwurfs übernommen werden.

Pozměňovací návrh 10
Článek 3

Tato kapitola se uplatňuje podle 
vnitrostátních předpisů a/nebo postupů na 
výdělečně činné obyvatelstvo včetně osob 
samostatně výdělečně činných, 
zaměstnanců, jejichž výdělečná činnost je 
přerušena z důvodu nemoci, mateřství, 
úrazu nebo nezaviněné nezaměstnanosti, 
na osoby, které práci hledají, i na osoby v 
důchodu nebo na zaměstnance v pracovní 
neschopnosti a na jejich oprávněné 
příbuzné.

vypouští se
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Odůvodnění

Diese Bestimmung stammt aus der Richtlinie 96/97/EG, die die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit zum Ziel hat. Aus systematischen Gründen sollte diese Bestimmung 
daher auch im zweiten Titel der Neufassungs-Richtlinie, der die betrieblichen Systeme der 
sozialen Sicherheit regelt, aufgenommen werden. Der Änderungsantrag zu Artikel 5 a (neu) 
stellt dies sicher.

Pozměňovací návrh 11
Článek 4

Při stejné práci nebo při práci, která je 
uznána jako rovnocenná, se odstraní 
jakákoliv diskriminace podle pohlaví ve 
všech složkách a podmínkách odměňování, 
jež se týkají jediného zdroje.

Při stejné práci nebo při práci, která je 
uznána jako rovnocenná, se odstraní 
jakákoliv diskriminace podle pohlaví ve 
všech složkách a podmínkách odměňování.

Odůvodnění

Die Vorschlag der Kommission geht auf zwei Urteile des EuGH (Lawrence, Rs. C-320/00, 
und Allonby, Rs. C-256/01) zurück, die sehr spezielle Sachverhalte betrafen und sich nicht 
verallgemeinern lassen. Die vorgeschlagene Formulierung geht zudem über die negative 
Aussage der zugrunde liegenden Entscheidungen hinaus, da der EuGH das Kriterium „nicht 
dieselbe Quelle“ lediglich als Ausschlussgrund für die Anwendbarkeit des 
Lohngleichheitsgebots angesehen hatte.

Pozměňovací návrh 12
Článek 5a (nový)

Tato kapitola se uplatňuje podle 
vnitrostátních předpisů a/nebo postupů na 
výdělečně činné obyvatelstvo včetně osob 
samostatně výdělečně činných, 
zaměstnanců, jejichž výdělečná činnost je 
přerušena z důvodu nemoci, mateřství, 
úrazu nebo nezaviněné nezaměstnanosti, 
na osoby, které práci hledají, i na osoby v 
důchodu nebo na zaměstnance v pracovní 
neschopnosti a na jejich oprávněné 
příbuzné.
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Odůvodnění

Diese Bestimmung stammt aus der Richtlinie 96/97/EG, die die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit zum Ziel hat. Aus systematischen Gründen sollte diese Bestimmung 
daher im zweiten Titel der Neufassungs-Richtlinie, der die betrieblichen Systeme der sozialen 
Sicherheit regelt, aufgenommen werden.

Pozměňovací návrh 13
Článek 15 odstavec 1

Nepříznivé zacházení s ženami v 
souvislosti s těhotenstvím nebo mateřskou 
dovolenou se ve smyslu této směrnice 
považuje za diskriminaci. 

vypouští se

Odůvodnění

Einem vorausgehenden Änderungsantrag folgend, sollte diese Bestimmung aus 
systematischen Gründen Teil der allgemeinen Definition des Artikels 2 des vorliegenden 
Richtlinienentwurfs sein und kann daher an dieser Stelle gestrichen werden.

Pozměňovací návrh 14
Článek 18

Členské státy učiní v rámci svých 
vnitrostátních právních řádů potřebná 
opatření pro zajištění toho, aby škody 
komukoliv způsobené diskriminací na 
základě pohlaví byly – podle právních 
předpisů členského státu – skutečně a 
účinně vyrovnány nebo nahrazeny, a to 
způsobem, který bude odrazovat a bude 
přiměřený k utrpěným škodám. Přitom lze 
předem stanovit maximální hranici 
takového vyrovnání nebo odškodnění 
pouze v případech, kdy může 
zaměstnavatel dokázat, že škoda vzniklá 
žadateli v důsledku diskriminace ve smyslu 
této směrnice spočívá pouze v tom, že 
odmítl zohlednit jeho žádost.

Členské státy učiní v rámci svých 
vnitrostátních právních řádů potřebná 
opatření pro zajištění toho, aby škody 
komukoliv způsobené diskriminací na 
základě pohlaví byly – podle právních 
předpisů členského státu – skutečně a 
účinně vyrovnány nebo nahrazeny, a to 
způsobem, který bude odrazovat a bude 
přiměřený k utrpěným škodám. Přitom lze 
předem stanovit maximální hranici
takového vyrovnání nebo odškodnění 
pouze v případech, kdy může 
zaměstnavatel dokázat, že škoda vzniklá 
žadateli v důsledku diskriminace ve smyslu 
této směrnice spočívá pouze v tom, že 
odmítl zohlednit jeho žádost. Stanovení 
maximálních hranic je s ohledem na 
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systémy podnikového sociálního 
zabezpečení přípustné.

Odůvodnění

Die Erstreckung des in Artikel 18 des Richtlinienentwurfs enthaltenen grundsätzlichen 
Verbots einer Höchstgrenze für Schadensersatz ist mit Blick auf die betrieblichen Systeme der 
sozialen Sicherheit eine deutliche Ausdehnung des bisherigen Anwendungsbereichs der 
Richtlinie. Es scheint daher gerechtfertigt, den Mitgliedstaaten für diesen Bereich zunächst 
die Befugnis einzuräumen, Höchstgrenzen für die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen festlegen zu dürfen.

Pozměňovací návrh 15
Článek 21 odstavec 1

1. Každý členský stát stanoví jedno nebo 
více míst, jejichž úkolem bude napomáhat, 
analyzovat, sledovat a podporovat rovné 
zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace podle pohlaví. Tato místa 
mohou být součástí zařízení, která jsou na 
národní úrovni zodpovědná za ochranu 
lidských práv nebo práv jednotlivců.

1. Každý členský stát stanoví jedno nebo 
více míst, jejichž úkolem bude napomáhat, 
analyzovat, sledovat a podporovat rovné 
zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace podle pohlaví, přičemž budou 
vyňaty systémy podnikového sociálního 
zabezpečení. Tato místa mohou být 
součástí zařízení, která jsou na národní 
úrovni zodpovědná za ochranu lidských 
práv nebo práv jednotlivců.

Odůvodnění

Die Erstreckung der in Artikel 21 des Richtlinienentwurfs vorgesehenen Zuständigkeiten der 
Gleichstellungsstellen ist mit Blick auf die betrieblichen Systeme der sozialen Sicherheit eine 
deutliche Ausdehnung des bisherigen Anwendungsbereichs der Richtlinie. Dies sollte vorerst 
nicht der Fall sein.

Pozměňovací návrh 16
Článek 22 odstavec 1

1. Členské státy přijmou v souladu s 
národními zvyklostmi a postupy vhodná 
opatření pro posílení sociálního dialogu 
mezi sociálními partnery s cílem 
podporovat uplatňování rovného 

1. Členské státy přijmou v souladu s 
národními zvyklostmi a postupy vhodná 
opatření pro posílení sociálního dialogu 
mezi sociálními partnery s cílem 
podporovat uplatňování rovného 
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zacházení, a to mimo jiné kontrolou 
podnikové praxe, kolektivních smluv, 
kodexů chování, výzkumem nebo výměnou 
zkušeností a osvědčených metod.

zacházení, a to mimo jiné kontrolou 
podnikové praxe, kolektivních smluv, 
kodexů chování, výzkumem na základě 
analýzy dostupných údajů rozčleněných 
podle pohlaví nebo výměnou zkušeností a 
osvědčených metod.

Odůvodnění

Zahlen wie im jüngsten Kommissionsbericht zur Gleichstellung von Frau und Mann zeigen, 
dass  allen gemeinschaftlichen Anstrengungen zum Trotz, die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede unverändert bestehen. Um die Ursachen des Lohngefälles zwischen Männern 
und Frauen zu ermitteln, sind eingehende Analysen notwendig. Die Sichtung und Bewertung 
bereits bestehender Daten und geschlechtsspezifische Statistiken ist dabei ein wichtiger 
Schritt.
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BEGRÜNDUNG

I. Zielsetzung des Kommissionsvorschlags:

Mit diesem Kommissionsvorschlag soll das Gemeinschaftsrecht im Bereich der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
modernisiert und vereinfacht werden, um ein größeres Maß an Klarheit und  Rechtssicherheit 
zu gewährleisten. Hierzu fasst die Kommission eine Reihe bestehender gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften in einem Rechtstext zusammen. Im einzelnen handelt es sich um die 
Richtlinien zu den Grundsätzen des gleichen Entgelts, der Gleichbehandlung bei den 
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, der Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und die Richtlinien zur Beweislast (RL 
75/117/EWG; RL 76/207/EWG; RL 2002/73/EG; RL 86/378/EWG; RL 96/97/EG; RL 
97/80/EG; RL 98/52/EG). Ferner hat die Kommission die umfangreiche Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs in den vorgeschlagenen Rechtstext eingearbeitet.

II. Weiterentwicklung des Gleichstellungsrechts: 

Der Kommissionsvorschlag beschränkt sich nicht nur auf die reine Konsolidierung des 
Gemeinschaftsrechts im Bereich der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits-
und Beschäftigungsfragen. Vielmehr sollen durch die Neufassung bestimmte Vorschriften, 
wie etwa im Bereich der horizontalen Rechtsschutzbestimmungen, die bislang nur in 
einzelnen Teilbereichen anwendbar waren, auf alle vom vorliegenden Vorschlag abgedeckten 
Sachgebiete Anwendung finden. 

III. Inhalt der Richtlinie:

Der Vorschlag teilt sich in fünf Titel auf. Im ersten Titel werden die grundlegenden  Ziele der 
Richtlinie dargelegt und Begriffe einheitlich definiert. Dies betrifft insbesondere Begriffe wie 
"unmittelbare" und "mittelbare Diskriminierung" sowie "Belästigung auf Grund des 
Geschlechts" und "sexuelle Belästigung". 

Der zweite Titel faßt unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs nochmals den Grundsatz des gleichen Entgelts zusammen. Ferner werden die 
bestehenden Vorschriften zum Grundsatz der Gleichbehandlung in betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit unter Einbeziehung der jüngsten Rechtsprechung  wiedergegeben.

Der dritte Titel enthält eine Reihe von horizontalen Bestimmungen, die den Rechtsschutz für 
Diskriminierungsopfer verbessern sollen. Dazu gehören die Eröffnung des Rechtsweges bei 
Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes samt Verbandsklagerecht für bestimmte 
Organisationen, die Möglichkeit, im Falle einer Diskriminierung Schadensersatz zu fordern 
sowie die Umkehr der Beweislast, sobald eine Diskriminierung vermutet werden kann. 
Abgerundet werden diese horizontalen Bestimmungen durch die Einrichtung von Stellen zur 
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Förderung der Gleichbehandlung und durch Maßnahmen, den sozialen Dialog zwischen den 
Sozialpartnern zu fördern. Diese Bestimmungen, die in weiten Teilen bereits durch die 
Richtlinie 2002/73 eingeführt wurden, sollen nun Anwendung in allen Teilgebieten finden, 
die von dem Kommissionsvorschlag erfasst werden.  

Der vierte und der fünfte Titel enthalten Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie und die 
entsprechenden Schlussbestimmungen.

IV. Gleichbehandlung, eine Bestandsaufnahme

Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen, die eine gleichwertige Tätigkeit 
verrichten, ist in Artikel 141 des Vertrags seit Jahrzehnten bereits primärrechtlich fest 
verankert. Der Gerichtshof hat in zahllosen, wegweisenden Einzelentscheidungen diesen 
wesentlichen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts fortentwickelt und damit entscheidende 
Anstöße für den Kampf gegen die Diskriminierung in den Mitgliedstaaten gegeben. 

Ungeachtet dieser Rechtslage ist in den vergangenen Jahren jedoch das Lohngefälle zwischen 
Männern und Frauen in der Europäischen  Union weiterhin erschreckend hoch, obwohl die 
Erwerbsquote von Frauen gestiegen ist. Dies belegen die Zahlen des Kommissionsberichts zur 
Gleichstellung von Frau und Mann aus den Jahren 20041 und 20052. Demnach beträgt das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle in der Europäischen Union immer noch durchschnittlich 
16%. Die Diskrepanz ist dabei im privaten Sektor höher als im öffentlichen Sektor. Im 
Vergleich zu ihren männlichen Kollegen haben Frauen mit niedrigem Bildungsstand und 
ältere Frauen noch immer geringere Beschäftigungsquoten als ihre männlichen Kollegen. 
Ferner gibt es Unterschiede bei den beruflichen Laufbahnen und den Entgeltstrukturen von 
Frauen und Männern. Dies steht oft im direkten Zusammenhang mit der Möglichkeit, Familie 
und Beruf in Einklang zu bringen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch der Bericht über 
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, den der Ausschuss für die Rechte der Frau und 
Chancengleichheit vor mehr als vier Jahren erarbeitet hat.3 Entgegen allen Bemühungen, die 
von einer Vielzahl mitgliedstaatlicher und europäischer Gesetzen flankiert wurden, haben sich 
diese Zahlen in den vergangenen Jahren jedoch kaum verändert.

V. Anmerkungen und Kritikpunkte:

Die Berichterstatterin befürwortet und unterstützt das primäre  Ziel der Kommission, mit der 
vorliegenden Richtlinie das bestehende Recht zu vereinfachen und übersichtlicher zu machen. 
Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass mit der Neufassungsrichtlinie eine Fortentwicklung 
des Gemeinschaftsrechts den betroffenen Frauen Vorteile bringen wird. 

Die Berichterstatterin weist aber auch darauf hin, dass, vergleichbar der Situation in den 
Mitgliedstaaten, ungeachtet des existierenden Gemeinschaftsrechts offensichtlich bis heute 
die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen nicht effektiv beseitigt werden konnte. Die 
rechtlichen Voraussetzungen auf dem Papier sind gegeben, auch wenn die Umsetzungsfrist 

  
1 KOM (2004) 115 endgültig vom 19.2.2004.
2 KOM (2005) 44 endgültig vom 14.2.2005
3 EP-Nr.: A 5-0275/2001; Entschließung vom 20. September 2001.
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für bestimmte Rechtsakte, wie beispielsweise die Richtlinie 2002/73/EG, die eine Reihe von 
positiven Neuerungen bringt, noch nicht abgelaufen ist und die entsprechenden Ergebnisse 
abzuwarten sind.

Die Berichterstatterin weist zudem darauf hin, dass sich die Richtlinie nicht in allen Teilen auf 
eine reine Konsolidierung beschränkt. Vielmehr soll nach der Richtlinie der 
Anwendungsbereich der horizontalen Bestimmungen auch auf Gebiete wie die betrieblichen 
Systeme der sozialen Sicherheit ausgeweitet werden. Dies würde eine substantielle 
Fortentwicklung des Gemeinschaftsrechts bedeuten, deren Konsequenzen nicht abschließend 
abzuschätzen sind. In diesen Fällen empfiehlt sich sehr sorgfältig zu prüften, ob dem 
Vorschlag der Kommission im vollen Umfang gefolgt werden kann. 

Die Berichterstatterin regt an, dass die Mitgliedstaaten konsequent in der Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts fortschreiten und dabei neue Wege zur Bekämpfung der 
Diskriminierung beschreiten. Diskriminierung beginnt im Kopf. Nationale wie europäische 
Aufklärungskampagnen vermögen im Berufsalltag ein Umdenken zu fördern. 

Gleichzeitig gilt es, insbesondere andere beteiligte Gruppen wie etwa die Sozialpartner, in die 
Pflicht zu nehmen, um den Kampf gegen die Diskriminierung noch intensiver zu führen. Es 
ist unumgänglich, dass sich die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner mit dem Problem des 
anhaltend starken geschlechtsspezifischen Lohngefälles und der nach wie vor  ausgeprägten 
Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt befassen. Die Sozialpartner können dabei eine 
entscheidende Rolle spielen, indem sie flexible Arbeitsregelungen fördern, die es sowohl den 
Frauen als auch den Männern ermöglichen, Beruf und Familie besser miteinander in Einklang 
zu bringen.  

Um die Ursachen des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen zu ermitteln, sind 
eingehende Analysen notwendig. Die Sichtung und Bewertung bereits bestehender und neuer 
Daten sowie geschlechtsspezifische Statistiken könnte Abhilfe schaffen. Die Mitgliedstaaten 
könnten schließlich bei der Ursachenforschung im Wege des Austausches von "best practices" 
ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten.
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