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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par tāda principa 
īstenošanu, kurš paredz vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības un darba jomā 
(KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Sprieduma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0279)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 141. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru tika 
iesniegts Komisijas priekšlikums (C6-0037/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina Komisijas grozīto priekšlikumu;

2. aicina Komisiju, vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski mainīt šo 
priekšlikumu vai aizstāt ar citu;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta atzinumu Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7. apsvērums

7) Šajā sakarībā darba devējiem un par 
profesionālo izglītību atbildīgajām 
personām būtu jāveic pasākumi, lai 
saskaņā ar nacionālo likumdošanu un 
paražām apkarotu jebkāda veida 
diskrimināciju uz dzimuma pamata, un 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
preventīvajiem pasākumiem pret 
uzmākšanos un seksuālo uzmākšanos darba 
vietā.

7) Šajā sakarībā darba devējiem un par 
profesionālo izglītību atbildīgajām 
personām būtu jāveic pasākumi, lai 
saskaņā ar nacionālo likumdošanu un 
paražām apkarotu jebkāda veida 
diskrimināciju uz dzimuma pamata, un 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
preventīvajiem pasākumiem pret 
uzmākšanos un seksuālo uzmākšanos darba 
vietā kā arī nodarbinātības un 
profesionālās izglītības pieejamības 
ietvaros.

  
1 ABl. C ... / Nav vēl publicēts OV.
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Pamatojums
Uzmākšanās un seksuāla uzmākšanās notiek ne tikai darba vietā, bet gan arī nodarbinātības 
pieejamības un profesionālās izglītības ietvaros.

Grozījums Nr. 2
8.a apsvērums (jauns) 

8a) Abu dzimumu vienlīdzīga atalgojuma 
princips ir jau stingri ietverts līguma 141. 
pantā un to apstiprina Tiesu prakse 
pastāvīgā jurisdikcijā. Šis princips ir 
nozīmīga un neatņemama acquis 
communautaire un Tiesas prakses 
sastāvdaļa attiecībā uz diskriminēšanu uz 
dzimuma pamata.

cPamatojums

Vēlreiz atsaucoties uz Kopienas primāro tiesību aktu un Eiropas Kopienu Tiesas praksi, šis 
grozījums kalpo aktuālās tiesvedības situācijas precizēšanai.

Grozījums Nr. 3
9. apsvērums

9) Ir skaidri noteikts, ka vienlīdzīga 
atalgojuma princips attiecas ne tikai uz 
situāciju, kad vīrieši un sievietes strādā 
pie viena darba devēja. Pēc Tiesas palātas 
spriedumiem lietā C-320/00, A.G. 
Lawrence un citi pret Regent Office Care 
Ltd, Commercial Catering Group and 
Mitie Secure Services Ltd,1 un lietā C-
256/01, Debra Allonby  Acccrington & 
Rossendale College, Education Lecturing 
Services un The Secretary of State for 
Education and Employment2, ir jābūt 
vienam avotam, ar kuru ir izskaidrojamas 
noteikto atalgojumu nosacījumu 
atšķirības, jo pretējā gadījumā trūkst kāda 
elementa, kas ir atbildīgs par 

9) Tiesas palāta ir noteikusi, ka 
vienlīdzīga atalgojuma princips noteiktos 
apstākļos attiecas ne tikai uz situāciju, 
kad vīrieši un sievietes strādā pie viena 
darba devēja.

  
1 [2002], Slg., I-7325.
2 Urteil vom 13.1.2004.
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diskrimināciju un ar kura palīdzību būtu 
atjaunojama vienlīdzīga attieksme.

Pamatojums

Šis apsvērums līdz ar Komisijas projekta 4. pantu atgriežas pie sākotnējā teksta variantā 
minētajiem Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem, kas skāra specifiskus lietas apstākļus, kuri 
nav vispārināmi. Turklāt piedāvātais formulējums ir plašāks kā tā pamatā esošo lēmumu
negatīvais izteikums. Bez tam Eiropas Kopienu Tiesa kritēriju „nav viens un tas pats avots“ 
izmantoja par pamatu, lai izslēgtu vienlīdzīga atalgojuma noteikuma piemērošanu.

Grozījums Nr. 4
9.a apsvērums (jauns)

9a) Izmantojot elastīgu darba laika 
piemērošanu, dalībvalstīm sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem, būtu jācīnās ar 
darba tirgū aizvien vēl pastāvošo 
problēmu attiecībā uz atalgojuma starpību 
un izteiktu segregāciju atkarībā no 
dzimuma, kas ļautu gan vīriešiem, gan 
sievietēm labāk apvienot ģimenes un 
profesionālos pienākumus; tas ietver 
piemērotus vecāku atvaļinājuma 
noteikumus, kurus var izmantot abi 
vecāki.

Pamatojums

Abu dzimumu vienlīdzības veicināšana nosaka izmaiņas, kas skar gan uz vīriešus, gan 
sievietes. Tādēļ ir būtiski, ka dalībvalstis sadarbībā ar sociālajiem partneriem rūpējas par to, 
lai abu dzimumu pārstāvji piedalītos jaunās stratēģijas izveidē, kuras mērķis ir vienlīdzības 
īstenošana.

Grozījums Nr. 5
13.a apsvērums (jauns)

13a) Noteiktu iemaksu fondu pabalstu 
sistēmās daži elementi, kā piemēram, 
periodiskās pensijas daļas pārvēršana 
kapitāla summā, pensijas tiesību 
nodošana, kompensācijas pensija, ko 
maksā apgādājamam par atteikšanos no 
pensijas daļas, samazināta pensija, ja 
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darbinieks izvēlas pirmstermiņa 
pensionēšanos, var atšķirties, ja summu 
nevienlīdzība ir pamatojama ar to, ka,  
īstenojot sistēmas finansēšanu, ir 
piemēroti atkarībā no dzimuma atšķirīgi, 
aktuārie koeficienti.

Pamatojums

Konkretizējot dotās direktīvas projekta 8. panta 1.h punktu, direktīvas 96/97/EK uzskaitītie 
aspekti tiesiskās drošības dēļ būtu nevis pilnībā jāsvītro, bet gan vismaz atsevišķi jāuzskaita 
apsvērumos.

Grozījums Nr. 6
25. apsvērums

25) Tiesu palāta ir viennozīmīgi noteikusi, 
ka vienlīdzīgas attieksmes principu var 
uzskatīt par faktiski īstenotu tikai tad, ja 
visos pārkāpumu gadījumos tiek piešķirta 
zaudējumam atbilstoša atlīdzība. Tādēļ ir 
jāizslēdz, ka šo atlīdzinājumu maksimālais 
apjoms tiek noteikts a priori. 

25) Tiesu palāta ir viennozīmīgi noteikusi, 
ka vienlīdzīgas attieksmes principu var 
uzskatīt par faktiski īstenotu tikai tad, ja 
visos pārkāpumu gadījumos tiek piešķirta 
zaudējumam atbilstoša atlīdzība. Tādēļ ir 
jāizslēdz, ka šo atlīdzinājumu maksimālais 
apjoms tiek noteikts a priori, izņemot 
gadījumus, kad darba devējs var pierādīt, 
ka vienīgais pretendentam diskriminācijas 
rezultātā ( šīs direktīvas izpratnē) 
nodarītais kaitējums ir atteikšanās ņemt 
vērā viņa darba pieteikumu.

Pamatojums

Līdz ar piedāvāto grozījumu apsvēruma formulējums tiek saskaņots ar direktīvas projekta 18. 
panta formulējumu.

Grozījums Nr. 7
28.a apsvērums (jauns)

28a) Lai labāk izprastu, kādēļ darba un 
nodarbinātības jautājumos pastāv 
diskriminācija atkarībā no dzimuma būtu 
jāizvērtē esošie dzimumam raksturīgie 
dati. Bez tam būtu jāpārbauda, kādā mērā 
pastāv pieprasījums turpmāk apkopot 
dzimumam raksturīgos datus.
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Pamatojums

Kā rāda pēdējā Komisijas ziņojuma dati par dzimumu vienlīdzību, neskatoties uz visiem 
Kopienas centieniem, dzimuma noteiktās atšķirības nemainīgi pastāv. Lai noskaidrotu abu 
dzimumu atšķirīgā atalgojuma iemeslus, ir nepieciešama detalizēta analīze. Nozīmīgs solis ir 
jau esošo dzimumam raksturīgo datu izskatīšana un izvērtēšana. Turpmāk būtu jānoskaidro, 
kādās jomās un kādā veidā būtu nepieciešams ievākt dzimumu raksturojošu informāciju.

Grozījums Nr. 8
28.b apsvērums (jauns) 

28b) Vienlīdzīga attieksme pret abiem 
dzimumiem darba un nodarbinātības 
jautājumos nevar aprobežoties ar 
likumdošanu. Eiropas Savienības un 
dalībvalstu uzdevums ir pastiprināti 
veicināt atalgojuma diskriminācijas 
apzināšanās un jaunas pieejas veidošanas 
procesu, kurā būtu iesaistītas pēc iespējas 
visas skartās puses kā sabiedriskajā tā arī 
privātajā līmenī. Te nozīmīgu lomu var 
spēlēt sociālo partneru dialogs.

Pamatojums

Diskriminācijas sākums meklējams mūsu prātos. Tādēļ kā nacionālās tā arī Eiropas 
izglītojošās kampaņas spēj sekmēt jauna viedokļa veidošanos attiecībā uz profesionālo 
ikdienu. Vienlaikus diskriminācijas apkarošanas pienākums attiecas arī uz citām iesaistītām 
pusēm, kā piemēram, sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr. 9
2. panta 2. punkta ba) daļa (jauns)

b a) sievietes zemāks atalgojums saistībā 
ar grūtniecību vai pēcdzemdību 
atvaļinājumu direktīvas 92/85/EEK 
izpratnē.

Pamatojums

Šo Komisijas projekta 15. panta punktā paredzēto definīciju sistematizācijas iemeslu dēļ būtu 
jāiekļauj direktīvas projekta pirmajā sadaļā.

Grozījums Nr. 10
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3. pants

Šo nodaļu piemēro atbilstoši valsts tiesību 
aktiem un/vai praksei nodarbinātām 
personām, ieskaitot pašnodarbinātos, 
personām, kuras pārtraukušas darbu 
slimības, grūtniecības, nelaimes gadījuma 
vai piespiedu bezdarba dēļ, un darba 
meklētājiem, kā arī tiem darba ņēmējiem, 
kas ir pensionējušies vai ir kļuvuši 
darbnespējīgi, un uz viņu pilntiesīgiem 
piederīgiem.

svītrots

Pamatojums

Šis noteikums ir ņemts no Direktīvas 96/97/EK, kuras mērķis ir īstenot vienlīdzīgas attieksmes 
principu pret vīriešiem un sievietēm sociālo garantiju uzņēmumu sistēmās. Pamatojoties uz  
sistematizāciju, šo teikumu būtu jāiekļauj arī direktīvas jaunās redakcijas otrajā sadaļā, kura 
regulē sociālo garantiju uzņēmumu sistēmas To nodrošina jaunais 5a panta grozījums.

Grozījums . 11
4. pants

Jebkāda diskriminācija uz dzimuma 
pamata attiecībā uz vienāda vai līdzvērtīgu 
darbu atalgojuma veidiem un 
nosacījumiem, kas piedēvējami vienam un 
tam pašam avotam, tiek izslēgta.

Jebkāda diskriminācija uz dzimuma 
pamata attiecībā uz vienāda vai līdzvērtīgu 
darbu atalgojuma veidiem un 
nosacījumiem tiek izslēgta.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums atsaucas uz Eiropas Kopienu Tiesas diviem spriedumiem (Lawrence, 
lieta C-320/00, un Allonby, lieta C-256/01), kas aplūkoja ļoti specifiskus lietas apstākļus, kuri 
nav vispārināmi. Turklāt piedāvātais formulējums ir plašāks kā tā pamata esošo lēmumu
negatīvais izteikums, jo kritērijs „nav viens un tas pats avots“ („cits avots“) Eiropas Kopienu 
Tiesai kalpoja tikai par pamatu, lai izslēgtu vienlīdzīga atalgojuma noteikuma piemērošanu.

Grozījums Nr. 12
5.a pants (jauns)

Šo nodaļu piemēro atbilstoši valsts tiesību 
aktiem un/vai praksei nodarbinātām 
personām, ieskaitot pašnodarbinātos, 
personām, kuras pārtraukušas darbu 
slimības, grūtniecības, nelaimes gadījuma 
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vai piespiedu bezdarba dēļ, un darba 
meklētājiem, kā arī tiem darba ņēmējiem, 
kas ir pensionējušies vai ir kļuvuši 
darbnespējīgi, un uz viņu pilntiesīgiem 
piederīgiem

Pamatojums

Šis noteikums ir ņemts no Direktīvas 96/97/EK, kuras mērķis ir īstenot vienlīdzīgas attieksmes 
principu pret vīriešiem un sievietēm sociālo garantiju uzņēmumu sistēmās. Pamatojoties uz 
sistematizāciju, šo nosacījumu būtu jāiekļauj direktīvas jaunās redakcijas otrajā sadaļā, kura 
regulē sociālo garantiju uzņēmumu sistēmas.

Grozījums Nr. 13
15. panta 1. punkts

Nevēlama attieksme pret sievieti saistībā 
ar grūtniecību vai pēcdzemdību 
atvaļinājumu šīs direktīvas izpratnē ir 
diskriminējoša.

svītrots 

Pamatojums

Pamatojoties uz iepriekš minētu grozījuma priekšlikumu un sistematizāciju, šo noteikumu kā 
daļu no vispārīgas definīcijas būtu jāiekļauj esošā direktīvas projekta 2. pantā un tādēļ tas 
šeit ir svītrojams.

Grozījums Nr. 14
18. pants

Dalībvalstis atbilstoši tiesiskai kārtībai veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka personai, kas cietusi no diskriminācijas 
uz dzimuma pamata, saskaņā ar dalībvalsts 
likumdošanu tiktu faktiski un efektīvi 
atlīdzināti vai kompensēti radītie 
zaudējumi, pie kam tas ir veicams 
nodarītajam zaudējumam atbilstošā veidā. 
Turklāt šādas kompensācijas vai 
atlīdzinājuma maksimālo apjomu a priori 
var noteikt tikai gadījumos, kad darba 
devējs var pierādīt, ka vienīgais 
pretendentam diskriminācijas rezultātā (šīs 
direktīvas izpratnē) nodarītais kaitējums ir 
atteikšanās ņemt vērā viņa darba 

Dalībvalstis atbilstoši tiesiskai kārtībai veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka personai, kas cietusi no diskriminācijas 
uz dzimuma pamata, saskaņā ar dalībvalsts 
likumdošanu tiktu faktiski un efektīvi 
atlīdzināti vai kompensēti radītie 
zaudējumi, pie kam tas ir veicams 
nodarītajam zaudējumam atbilstošā veidā. 
Turklāt šādas kompensācijas vai 
atlīdzinājuma maksimālo apjomu a priori 
var noteikt tikai gadījumos, kad darba 
devējs var pierādīt, ka vienīgais 
pretendentam diskriminācijas rezultātā (šīs 
direktīvas izpratnē) nodarītais kaitējums ir 
atteikšanās ņemt vērā viņa darba 
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pieteikumu. pieteikumu. Maksimālas summas 
noteikšana ir pieļaujama saistībā ar 
sociālo garantiju uzņēmumu sistēmām.

Pamatojums

Direktīvas projekta 18. panta ietvertā kaitējuma atlīdzināšanas maksimālā lieluma aizlieguma 
formulēšana principā, ņemot vērā sociālo garantiju uzņēmumu sistēmas, uzņēmumu 
ievērojami paplašina līdzšinējo direktīvas piemērojamības jomu. Tādējādi šķiet pamatoti, ka 
dalībvalstis šai jomā tiek pilnvarotas noteikt kaitējuma atlīdzināšanas maksimālā lieluma 
prasību izpildi.

Grozījums Nr. 15
21. panta 1. punkts

1. Katra dalībvalsts izvirza vienu vai 
vairākas iestādes, kuru uzdevums ir 
veicināt, analizēt, novērot un atbalstīt, lai 
tiktu īstenota vienlīdzīga attieksme pret 
visām personām bez diskriminācijas uz 
dzimuma pamata. Šī iestāde var būt daļa no 
iestādes, kas valsts līmenī atbild par 
cilvēktiesību vai atsevišķu personu tiesību 
aizsardzību.

1. Katra dalībvalsts izvirza vienu vai 
vairākas iestādes, kuru uzdevums ir 
veicināt, analizēt, novērot un atbalstīt, lai 
tiktu īstenota vienlīdzīga attieksme pret 
visām personām bez diskriminācijas uz 
dzimuma pamata, neņemot vērā sociālā 
nodrošinājuma uzņēmumu sistēmas Šī 
iestāde var būt daļa no iestādes, kas valsts 
līmenī atbild par cilvēktiesību vai atsevišķu 
personu tiesību aizsardzību.

Pamatojums

Direktīvas projekta 21. pantā minēto iestāžu, kas atbild par vienlīdzīgu attieksmi, paredzētās 
kompetences, ņemot vērā sociālā nodrošinājuma uzņēmumu sistēmas, ievērojami paplašina 
līdzšinējo direktīvas piemērojamības jomu. Iepriekš tas tā nebija.

Grozījums Nr. 16
22. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar nacionālajām tradīcijām un 
praksi dalībvalstis, izmantojot darba 
pieredzes novērošanu, kolektīvos līgumus, 
uzvedības kodeksus, pētījumus, kā arī 
pieredzes un pārbaudītu metožu apmaiņu, 
ievieš piemērotus pasākumus, lai sekmētu 
sociālo dialogu ar nolūku veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi.

1. Saskaņā ar nacionālajām tradīcijām un 
praksi dalībvalstis, izmantojot darba 
pieredzes novērošanu, kolektīvos līgumus, 
uzvedības kodeksus, pētījumus balstītus uz 
pastāvošo dzimuma raksturīgo datu 
analīzi, kā arī pieredzes un pārbaudītu 
metožu apmaiņu, ievieš piemērotus 
pasākumus, lai sekmētu sociālo dialogu ar 
nolūku veicināt vienlīdzīgu attieksmi.
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Pamatojums

Kā rāda pēdējā Komisijas ziņojuma dati par dzimumu vienlīdzību, neskatoties uzi visiem 
Kopienas centieniem, dzimuma noteiktās atšķirības nemainīgi pastāv. Lai noskaidrotu abu 
dzimumu atšķirīga atalgojuma iemeslus, ir nepieciešama detalizēta analīze. Nozīmīgs solis ir 
jau esošo dzimumam raksturīgo datu izskatīšana un izvērtēšana.
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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. 
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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. 

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 

  
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.



PR\559056LV.doc 15/15 PE 355.544v01-00

 Ārējais tulkojums LV

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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