
PR\559056HU.doc PE 355.544v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

IDEIGLENES
2004/0084(COD)

2005.3.3.

***I
JELENTÉSTERVEZET
egy európai parlamenti és tanácsi irányelv javaslatáról a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének megvalósításához a munkaügy 
és a foglalkoztatás terén
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Fogalmazó: Angelika Niebler



PE 355.544v01-00

Külső fordítás 2/16 PR\559056HU.doc

HU

PR_COD_1am

Eljárások jelölése

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége 

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége kell a közös álláspont 
elfogadásához,
a Parlamentet alkotó képviselők többsége kell a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlamentet alkotó képviselők többsége kell, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és  300. cikkében, valamint az EU-
Szerződés 7. cikkében meghatározott eseteket

***I Együttes döntéshozási eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége  

***II Együttes döntéshozási eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége számít a közös álláspont 
elfogadásához, a képviselők többsége kell a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttes döntéshozási eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége számít a közös tervezet 
elfogadásához 

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogi alaptól függ)

Módosítások jogalkotói szöveghez

A Parlament általi módosításokban a módosított szöveg “kövér dőlt” 
betűtípussal kiemelt. A normál “dőlt” betűtípussal történő kiemelés utalást 
jelent az illetékes osztályok felé, a törvényszöveg azon részeire, amelyekre 
vonatkozóan a végleges szöveg elkészítéséhez korrekció javasolt (például 
egy adott nyelv változatában a nyilvánvaló hibák vagy kihagyások). A 
javasolt korrekciókhoz az érintett osztályok jóváhagyása szükséges.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÓI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

egy európai parlamenti és tanácsi irányelv javaslatához a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének megvalósításához a munkaügy és a 
foglalkoztatás terén
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– a Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott javaslat ismeretében 
(COM(2004)0279)1,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 251. cikkének 2. bekezdésére 
és 141. cikkének 3. bekezdésére, melyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát 
(C6-0037/2004),

– tekintettel ügyrendjének 51. cikkére,

– a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésének ismeretében (A6-0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát a módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy azzal újra foglalkozzon, ha a javaslatot döntően módosítani 
vagy másik szöveggel felváltani szándékozik;

3. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság javaslata A Parlament által javasolt módosítások

1. módosítás
7. preambulumbekezdés

(7) Ebben az összefüggésben fel kell kérni 
a munkaadókat és a szakképzésért felelős 
személyeket, hogy nemzeti jogi 
előírásaikkal és sajátosságaikkal 
összhangban hozzanak intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a nemi alapon 
történő megkülönböztetés minden formája 
ellen fellépjenek és különösen tegyenek 
megelőző intézkedéseket a munkahelyi 
zaklatás és a szexuális zaklatás 

(7)  Ebben az összefüggésben fel kell kérni 
a munkaadókat és a szakképzésért felelős 
személyeket, hogy nemzeti jogi 
előírásaikkal és sajátosságaikkal 
összhangban hozzanak intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a nemi alapon 
történő megkülönböztetés minden formája 
ellen fellépjenek és különösen tegyenek 
megelőző intézkedéseket a munkahelyi 
zaklatás és a szexuális zaklatás 

  
1 ABl. C ... / Még nem tették közzé a Hivatalos Lapban.
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leküzdésére. leküzdésére, valamint a munkavállaláshoz 
és a szakképzéshez való hozzáférés 
esetében.

Indoklás
Zaklatás és szexuális zaklatás nemcsak a munkahelyen fordul elő, hanem a munkavállaláshoz 
és a szakképzéshez való hozzáférés során is.

2. módosítás
8 a. preambulumbekezdés (új)

(8a) A szerződés 141. cikke már rögzíti a 
nők és férfiak egyenlő díjazásának 
alapelvét és a Bíróság állandó 
joggyakorlatában megerősíti ezt. Ez az 
alapelv a nemi alapon történő 
megkülönböztetés területén mind a 
közösségi vívmányoknak, mind a Bíróság 
joggyakorlatának lényeges és 
nélkülözhetetlen alkotóelemét képezi.

Indoklás

Ez a módosítási javaslat az aktuális jogi helyzet tisztázását szolgálja, mivel újra hivatkozik a 
közösségi jog elsődleges jogi előírásaira és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára.

3. módosítás
9. preambulumbekezdés

(9) Nem vitás, hogy az egyenlő díjazás 
elve nem csak olyan helyzetekben 
érvényes, amikor nők és férfiak 
ugyanannál a munkaadónál állnak 
alkalmazásban. A Bíróság C-320/00 sz., 
A.G. Lawrence ügyében és egyéb, például 
a Regent Office Care Ltd, Commercial 
Catering Group és Mitie Secure Services 
Ltd1 közötti, valamint a C-256/01 sz., 
Debra Allonby és az Accrington & 

(9) A Bíróság megállapította, hogy 
bizonyos feltételek között az egyenlő 
díjazás elve nem csak olyan helyzetekre 
érvényes, amikor nők és férfiak 
ugyanannál a munkaadónál állnak 
alkalmazásban.

  
1 [2002], Slg., I-7325.
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Rossendale College, Education Lecturing 
Services és a The Secretary of State for 
Education and Employment1 közötti 
ügyekben hozott ítéletei szerint 
mindazonáltal lennie kell egy és 
ugyanazon forrásnak, amelyre a díjazási
feltételekben fennálló megállapított 
különbségek visszavezethetők, mivel 
egyébként hiányzik egy elem, amely a nem 
egyenlő bánásmódért felelős és az egyenlő 
bánásmódot vissza tudná állítani.

Indoklás

Ez a preambulumbekezdés a Bizottság tervezetének 4. cikkével együtt visszamegy az eredeti 
szövegben említett európai bírósági ítéletekhez, amelyek nem általánosítható, nagyon 
speciális tényállásokra vonatkoztak. A preambulumbekezdés emellett túlmegy az alapul 
szolgáló döntések negatív megnyilatkozásán. Ezenfelül az Európai Bíróság „a nem 
ugyanazon forrás“ kritériumát a béregyenlőségi alapelv alkalmazhatóságához kizáró oknak 
tekintette.

4. módosítás
9 a. preambulumbekezdés (új)

(9a) A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel közösen rugalmas 
munkaidő-szabályozással hatniuk kell a 
nemek között tartósan fennálló 
bérkülönbségek és a munkaerőpiacon 
még mindig jellemző nemi szegregáció 
problémája ellen, amely a férfiaknak és 
nőknek egyaránt lehetővé teszi a család és 
hivatás jobb összeegyeztetését; ez 
magában foglalja a mindkét szülő által 
igénybe vehető szülői szabadság megfelelő 
szabályozását.

Indoklás

A férfiak és nők esélyegyenlőségének támogatása olyan változtatásokat feltételez, amelyek 
férfiakat és nőket egyaránt érintenek. Ezért lényeges, hogy a tagállamok a szociális 
partnerekkel együtt figyeljenek arra, hogy mind a férfiak, mind a nők közreműködjenek új 

     
1 2004.1.13-i ítélet.
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stratégiák kialakításában a nemi esélyegyenlőség megvalósítása terén.

5. módosítás
13 a. preambulumbekezdés (új)

(13a) A tőkefelhalmozással finanszírozott 
teljesítménypótlékos rendszerek esetében 
néhány pont tekintetében, mint a 
rendszeres nyugdíjfizetés egy részének 
tőkévé történő átalakítása, a 
nyugdíjjogosultság átruházása, a túlélő 
hozzátartozói nyugdíj, amelyet egy 
igényjogosultnak kell kifizetni, aki ezért 
az éves nyugdíjjárandóság egy részéről 
lemond, vagy kevesebb nyugdíj, 
amennyiben a munkavállaló előrehozott 
nyugdíjazásról dönt, egyenlőtlen 
bánásmódot enged meg, ha az összegek 
egyenlőtlensége arra vezethető vissza, 
hogy a rendszer finanszírozásának 
végrehajtása során nemektől függően 
különböző biztosítástechnikai számítást 
alkalmaztak.

Indoklás

Az irányelv-tervezet 8. cikke (1 h) bekezdésének konkretizálásaként az eddig a 96/97/EK 
irányelv mellékletében megnevezett szempontokat jogbiztonsági okokból nem kellene teljesen 
törölni, hanem legalább a preambulumbekezdésekben külön fel kellene sorolni.

6. módosítás
25. preambulumbekezdés

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

(25) A Bíróság egyértelműen 
megállapította, hogy az esélyegyenlőség 
elve csak akkor tekinthető ténylegesen 
megvalósítottnak, ha annak bármely 
megsértése esetén az elszenvedett kárnak 
megfelelő kártérítés kerül elismerésre. 
Ezért ajánlatos az előzetes megállapításban 
az ilyen kártérítés bármely felső határát 
kizárni, kivéve az olyan eseteket, amikor a 
munkaadó igazolni tudja, hogy egy 
pályázó esetében ezen irányelv szerinti 
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megkülönböztetés miatt keletkezett kár 
csak abban nyilvánul meg, hogy 
pályázatának figyelembevételét 
megtagadják.

Indoklás

A javasolt módosítás révén a preambulumbekezdés megfogalmazása összhangba kerül az 
irányelv-tervezet megfelelő, 18. cikkének szövegével.

7. módosítás
28 a. preambulumbekezdés (új)

(28a) A férfiak és nők között a munkaügy 
és foglalkoztatás terén eltérő bánásmód 
okainak jobb megértéséhez ki kell 
értékelni a meglevő, nemekre vonatkozó 
adatokat és statisztikákat. Ezenkívül 
vizsgálni kell, milyen mértékben van igény 
a nemek szerinti speciális adatok további 
gyűjtésére.

Indoklás

Ahogy a férfiak és nők esélyegyenlőségéről szóló legújabb bizottsági jelentés is jelzi, a számok 
azt mutatják, hogy az összes közösségi erőfeszítés ellenére változatlanul fennállnak a 
nemspecifikus különbségek. Annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a férfiak és nők 
esetében fennálló bérkülönbségek okait, részletes elemzésre van szükség. A már meglevő 
adatokba és a nemspecifikus statisztikákba való betekintés és azok értékelése fontos lépést 
jelent. Vizsgálni kellene továbbá, hogy mely területeken van további igény az adatok 
felvételére és milyen módon lehet ezeket megszerezni.

8. módosítás
28 b. preambulumbekezdés (új)

(28b) A férfiak és nők esélyegyenlősége 
munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekben 
nem korlátozódhat törvényhozói 
intézkedésekre. Az Európai Uniót és a 
tagállamokat inkább felkérik, hogy 
erősebben támogassák a 
bérdiszkrimináció problémájával 
összefüggésben a tudatosítás és a 



PR\559056HU.doc 9/16 PE 355.544v01-00

Külső fordítás

HU

szemléletmód megváltoztatásának 
folyamatát, és e téren vonjanak be, 
amennyire lehetséges, minden érintett erőt 
a köz- és a magánszféra szintjén. Ebben a 
szociális partnerek közötti párbeszéd 
fontos hozzájárulást jelenthet.

Indoklás

A diszkrimináció a fejekben kezdődik. Ezért nemzeti és európai felvilágosító kampányok 
támogathatják a munkahelyi hétköznapokban a szemléletmód megváltozását. Ugyanakkor 
érvényes az is, hogy más résztvevő csoportoknak, például a társadalmi partnereknek legyen 
kötelességük, hogy vezessék a megkülönböztetéssel szembeni harcot.

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

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

Indoklás

Ezt a bizottsági javaslat 15. cikkének …bekezdésében megállapított meghatározást 
szisztematikus okokból át kellene venni az irányelv-tervezet első címébe.

10. módosítás
3. cikk

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

törölve
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Indoklás

Ez a rendelkezés a 96/97/EK irányelvből származik, amelynek célja a férfiak és nők 
esélyegyenlősége elvének megvalósítása a szociális biztonság üzemi rendszereiben. 
Szisztematikus okokból ezt a rendelkezést ezért fel kellene venni az irányelv új változatának a 
szociális biztonság üzemi rendszereit szabályozó második címébe. Az 5a.(új) cikk módosítási 
javaslata ezt biztosítja.

11. módosítás
4. cikk

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

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

Indoklás

A Bizottság javaslata az Európai Bíróság két ítéletéhez nyúl vissza (Lawrence, Rs. C-320/00, 
és Allonby, Rs. C-256/01), ezek rendkívül speciális tényállásra vonatkoztak és nem 
általánosíthatók. A javasolt megfogalmazás emellett túlmegy az alapul szolgáló döntések 
negatív megnyilatkozásán, mivel az Európai Bíróság a „nem ugyanazon forrás“ kritériumát 
csak a béregyenlőségi alapelv alkalmazhatóságát kizáró oknak tekintette.

12. módosítás
5 a. cikk (új)

Ez a cikk a nemzeti jogi előírásoknak 
és/vagy gyakorlatoknak megfelelően kerül 
alkalmazásra a gazdaságilag aktív 
lakosságra vonatkozóan, ideértve azokat a 
vállalkozókat, foglalkoztatottakat, akiknek 
a keresőtevékenysége betegség, anyaság, 
baleset vagy önhibán kívüli 
munkanélküliség miatt megszakított, a 
munkakeresőket, valamint a 
nyugdíjasokat vagy a munkaképtelen 
munkavállalókat és igényjogosult 
hozzátartozóikat.
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Indoklás

Ez a rendelkezés a 96/97/EK irányelvből származik, amelynek célja a férfiak és nők 
esélyegyenlősége elvének megvalósítása a szociális biztonság üzemi rendszereiben. 
Szisztematikus okokból ezt a rendelkezést ezért fel kellene venni az irányelv új változatának a 
szociális biztonság üzemi rendszereit szabályozó második címébe.

13. módosítás
15. cikk, 1. bekezdés

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

Törölve

Indoklás

Egy előző módosítási javaslatból kiindulva ennek a rendelkezésnek szisztematikus okokból
ezen irányelv-tervezet 2. cikke általános meghatározásának részét kellene képeznie, ezért itt 
törölhető.

14. módosítás
18. cikk

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

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

Indoklás

Az irányelv-tervezet 18. cikkében levő, a kártérítés felső határára vonatkozó alapvető 
tilalomnak a kiterjesztése tekintettel a szociális biztonság üzemi rendszerére az irányelv 
eddigi hatókörének egyértelmű kiterjesztése. Ezért indokoltnak tűnik, hogy a tagállamoknak 
adják ezen a területen először a jogosultságot a kártérítési igények érvényesítésénél felső 
határ megállapításához.

15. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés

1. Minden egyes tagállam megjelöl egy 
vagy több szervet, amelyek feladata az, 
hogy támogassák, elemezzék, megfigyeljék 
és segítsék az összes személy esetében az 
egyenlő bánásmód megvalósítását nemi 
alapon történő megkülönböztetés nélkül. 
Ezek a szervek lehetnek intézmények 
részei, amelyek nemzeti szinten felelősek 
az emberi jogok vagy az egyén jogainak 
védelméért.

1. Minden egyes tagállam megjelöl egy 
vagy több szervet, amelyek feladata az, 
hogy támogassák, elemezzék, megfigyeljék 
és segítsék az összes személy esetében az 
egyenlő bánásmód megvalósítását nemi 
alapon történő megkülönböztetés nélkül, 
ennek során a szociális biztonság üzemi 
rendszerei kivételt képeznek. Ezek a 
szervek lehetnek intézmények részei, 
amelyek nemzeti szinten felelősek az 
emberi jogok vagy az egyén jogainak 
védelméért.

Indoklás

Az irányelv-tervezet 21. cikkében megállapított esélyegyenlőségi intézmények hatáskörének 
kiterjesztése tekintettel a szociális biztonság üzemi rendszerére az irányelv eddigi hatókörének 
egyértelmű kiterjesztése. Ennek nem kellene így lennie.

16. módosítás
22. cikk, 1. bekezdés

1. A tagállamok nemzeti jogi előírásaikkal 
és sajátosságaikkal összhangban megfelelő 
intézkedéseket tesznek a szociális 
partnerek közötti párbeszéd támogatására 
azzal a céllal, hogy előmozdítsák az 
egyenlő bánásmód megvalósítását, többek 
között az üzemi gyakorlat ellenőrzésével, 

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

kollektív szerződésekkel, magatartási 
kódexszel, kutatásokkal és a tapasztalatok 
és bevált módszerek cseréjével, a nemekre 
vonatkozó, meglevő adatok elemzésével 
vagy a tapasztalatok és bevált módszerek 
cseréjével.

Indoklás

Ahogy a férfiak és nők esélyegyenlőségéről szóló legújabb bizottsági jelentés is jelzi, a számok 
azt mutatják, hogy az összes közösségi erőfeszítés ellenére változatlanul fennállnak a 
nemspecifikus különbségek. Annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a férfiak és nők 
között fennálló bérkülönbségek okait, részletes elemzésre van szükség. A már meglevő 
adatokba és a nemekre vonatkozó statisztikákba való betekintés és azok értékelése fontos 
lépést jelent. 
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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 
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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 
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. 

  
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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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 
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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