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PARLAMENT EUROPEJSKI

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
  większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wprowadzania w życie zasady równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet 
w sprawach zatrudnienia i zawodowych
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0279)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 141 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0037/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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 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, a także w 
zakresie dostępu do zatrudnienia i 
kształcenia zawodowego, zgodnie z
ustawodawstwem krajowym i praktyką.

  
1 Dz. U. C ... / Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie
Do dręczenia i molestowania seksualnego dochodzi nie tylko w miejscu pracy, ale także w 
kontekście dostępu do zatrudnienia i kształcenia zawodowego.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

8a) Zasada równego wynagrodzenia dla 
mężczyzn i kobiet jest zdecydowanie 
określona w art. 141 Traktatu
i rozwinięta przez dotychczasowe 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. 
Zasada ta stanowi zasadniczą i 
nieodłączną część dorobku 
wspólnotowego jak i orzecznictwa 
Trybunału w zakresie dyskryminacji ze 
względu na płeć.

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu obecnej sytuacji prawnej odnosząc się ponownie do przepisów 
pierwotnego prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9

9) Ustalone jest, że zasada równego 
wynagrodzenia obowiązuje nie tylko w 
sytuacjach, gdy mężczyźni i kobiety 
pracują dla tego samego pracodawcy. 
Jednak według orzeczeń Trybunału w 
sprawie C-320/00, A.G. Lawrence i inni 
przeciwko Regent Office Care Ltd, 
Commercial Catering Group and Mitie 
Secure Services Ltd1 oraz w sprawie C-
256/01, Debra Allonby przeciwko 
Acccrington & Rossendale College, 
Education Lecturing Services i The 
Secretary of State for Education and 

9) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że 
zasada równego wynagrodzenia w 
pewnych warunkach obowiązuje nie tylko 
w sytuacjach, w których mężczyźni i 
kobiety pracują dla tego samego 
pracodawcy.

  
1 [2002], Slg., I-7325.
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Employment1 musi być podane jedno 
wspólne źródło, do którego można odnieść 
różnice stwierdzone w warunkach 
wynagrodzenia, ponieważ w innym 
przypadku brak czynnika 
odpowiedzialnego za nierówne 
traktowanie, który mógłby przywrócić 
traktowanie na równych zasadach.

Uzasadnienie

Niniejszy punkt uzasadnienia wraz z art. 4 projektu Komisji odnosi się do orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wymienionych w tekście źródłowym, dotyczących 
bardzo specyficznych przypadków, których nie można uogólniać. Punkt uzasadnienia ponadto 
wykracza poza negatywny wydźwięk decyzji będących podstawą. Ponadto Trybunał traktował 
kryterium „nie tego samego źródła“ jako powód wyłączenia dla zastosowania zasady 
równego wynagrodzenia.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

9a) Państwa Członkowskie wraz 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.

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 zatroszczyły się o to, by zarówno mężczyźni jak i kobiety 
współdziałali przy udoskonalaniu nowych strategii służących równouprawnieniu.

Poprawka 5

     
1 orzeczenie z dn. 13.01.2004 r.
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Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

13a) W przypadku finansowanych 
systemów zdefiniowanych stawek, pewne 
elementy, jak konwersja części emerytury 
okresowej na środki pieniężne, 
przeniesienie uprawnień do emerytury, 
emerytura zwrotna wypłacana osobie 
będącej na utrzymaniu w zamian za 
zrzeczenie się z części emerytury lub 
emerytura w ograniczonej wysokości w 
przypadku pracownika, który decyduje się
na skorzystanie z wcześniejszego przejścia 
na emeryturę, mogą być nierówne, jeżeli 
nierówność kwot jest spowodowana 
zastosowaniem czynników 
ubezpieczeniowych, różnych w zależności 
od płci w czasie wdrażania finansowania 
systemu.

Uzasadnienie

W celu skonkretyzowania odnośnie do art. 8 ust. 1 h niniejszego projektu dyrektywy aspekty 
wymienione dotychczas w załączniku dyrektywy 96/97/WE nie powinny zostać całkowicie 
skreślone, lecz należy je przynajmniej wymienić osobno w punktach uzasadnienia.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 25

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

25) Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie 
orzekł, że w celu skuteczności zasady 
równego traktowania, oznacza ona, że w 
każdym przypadku naruszenia, 
przyznawana rekompensata musi być
odpowiednia w stosunku do poniesionej 
szkody. Jest zatem właściwe wykluczenie 
ustalenia uprzedniej górnej granicy takiej 
rekompensaty, z  wyjątkiem przypadków, w 
których pracodawca może udowodnić, że 
jedyną szkodą, jaką w wyniku 
dyskryminacji w rozumieniu dyrektywy 
poniósł starający się o pracę, jest odmowa 
rozpatrzenia jego podania o pracę.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie sformułowania punktu uzasadnienia z 
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brzmieniem odpowiedniego art. 18 projektu dyrektywy.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 28 a (nowy)

28a) W celu lepszego zrozumienia 
przyczyn różnego traktowania mężczyzn i 
kobiet w sprawach zatrudnienia i 
zawodowych należy dokonać oceny 
istniejących danych charakterystycznych 
dla danej płci. Ponadto należy zbadać, w 
jakim stopniu istnieje zapotrzebowanie 
dalszego zbierania tych danych.

Uzasadnienie

Liczby, takie jak podawane w najnowszym sprawozdaniu Komisji w sprawie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet wykazują, że pomimo wszelkich wspólnotowych 
wysiłków różnice specyficzne dla płci pozostają niezmienione. W celu poznania różnic między 
wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet niezbędne są szczegółowe analizy. Uporządkowanie i 
ocena już istniejących danych oraz statystyki związane ze specyfiką płci stanowią przy tym 
ważny krok naprzód. Ponadto należy zbadać, w jakich dziedzinach konieczne jest dalsze 
pozyskiwanie danych i w jaki sposób miałoby się to odbywać.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 28 b (nowy)

28b) Równe traktowanie mężczyzn i kobiet 
w sprawach zatrudnienia i zawodowych 
nie może być ograniczone do środków 
ustawodawczych. Zadaniem Unii 
Europejskiej i Państw Członkowskich jest 
w większym stopniu wzmożone wspieranie 
procesu kształtowania świadomości 
problemu dyskryminacji pod względem 
płac i zmiany sposobu myślenia a także 
możliwie jak największe zaangażowanie 
wszystkich odpowiednich sił zarówno na 
płaszczyźnie publicznej jak i prywatnej. 
Dialog pomiędzy partnerami społecznymi 
może wnieść tutaj istotny wkład.

Uzasadnienie

Dyskryminacja zaczyna się w głowie. Krajowe i europejskie kampanie oświatowe powinny 
zatem wspierać zmianę sposobu myślenia w codziennym życiu zawodowym. Jednocześnie 
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jednak także inne zaangażowane grupy, takie jak np. partnerzy społeczni powinni być 
zobowiązani do prowadzenia walki z dyskryminacją.

Poprawka 9
Art. 2 ust. 2 lit. b a (nowa)

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

Uzasadnienie

Definicja przewidywana w projekcie Komisji przez art. 15 ust.  powinna zostać przeniesiona 
do pierwszego tytułu projektu dyrektywy z przyczyn systematycznych.

Poprawka 10
Art. 3

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.

skreślono

Uzasadnienie

Przepis ten pochodzi z dyrektywy 96/97/WE, mającej na celu wprowadzenie w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego 
pracowników. Z przyczyn systematycznych należy więc włączyć ten przepis do drugiej części
dyrektywy o nowym brzmieniu wprowadzającej regulacje systemów zabezpieczenia 
społecznego pracowników. Zapewnia to poprawka do art. 5 a (nowy).

Poprawka 11
Art. 4

Zostaje zniesiona wszelka dyskryminacja 
ze względu na płeć w odniesieniu do 

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

wszelkich aspektów i warunków 
wynagrodzenia za taką samą pracę lub za 
pracę o równej wartości.

Uzasadnienie

Propozycja Komisji odnosi się do dwóch orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(Lawrence, Rs. C-320/00 i Allonby, Rs. C-256/01), dotyczących bardzo specyficznych 
przypadków, których nie można uogólniać. Proponowane sformułowanie wykracza ponadto 
poza negatywny wydźwięk decyzji będących podstawą, ponieważ Trybunał traktował 
kryterium „nie tego samego źródła“ jako powód wyłączenia dla zastosowania zasady 
równego wynagrodzenia.

Poprawka 12
Art. 5 a (nowy)

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.

Uzasadnienie

Przepis ten pochodzi z dyrektywy 96/97/WE, mającej na celu wprowadzenie w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego 
pracowników. Z przyczyn systematycznych należy więc włączyć ten przepis do drugiej części 
dyrektywy o nowym brzmieniu wprowadzającej regulacje systemów zabezpieczenia 
społecznego pracowników.

Poprawka 13
Art. 15 ust.1

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

skreślono
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Uzasadnienie

Tak jak wcześniejsza poprawka przepis ten powinien z przyczyn systematycznych stanowić 
część ogólnej definicji art. 2 niniejszego projektu dyrektywy i dlatego może zostać w tym 
miejscu skreślony.

Poprawka 14
Art. 18

Państwa Członkowskie wprowadzają do
swoich krajowych systemów prawnych 
takie środki, które są niezbędne do 
zapewnienia rzeczywistej 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
ubiegający się poniósł w wyniku
dyskryminacji w rozumieniu niniejszej
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia
podania o pracę tej osoby.

Państwa Członkowskie wprowadzają do
swoich krajowych systemów prawnych 
takie środki, które są niezbędne do 
zapewnienia rzeczywistej 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
ubiegający się poniósł w wyniku
dyskryminacji w rozumieniu niniejszej
dyrektywy jest odmowa rozpatrzenia
podania o pracę tej osoby. Ustalenie 
górnego limitu jest dopuszczalne w 
kontekście systemów zabezpieczenia 
społecznego pracowników.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zasadniczego zakazu górnego limitu odszkodowania zawartego w art. 18 
projektu dyrektywy stanowi w kontekście systemów bezpieczeństwa społecznego pracowników 
wyraźne rozszerzenie dotychczasowego zakresu stosowania dyrektywy. Przyznanie na razie 
Państwom Członkowskim w tym zakresie upoważnienia do określania górnego limitu 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wydaje się zatem uzasadnione.

Poprawka 15
Art. 21 ust. 1

1. Każde Państwo Członkowskie określa 
jeden lub wiele organów, których 

1. Każde Państwo Członkowskie określa 
jeden lub wiele organów, których 
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zadaniem jest wspieranie, analizowanie, 
obserwacja i poparcie realizacji równego 
traktowania wszystkich ludzi bez 
dyskryminacji ze względu na płeć. Organy 
te mogą należeć do instytucji 
odpowiedzialnych na poziomie krajowym 
za ochronę praw człowieka lub praw 
jednostki.

zadaniem jest wspieranie, analizowanie, 
obserwacja i poparcie realizacji równego 
traktowania wszystkich ludzi bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
wyłączając systemy zabezpieczenia 
społecznego pracowników. Organy te 
mogą należeć do instytucji 
odpowiedzialnych na poziomie krajowym 
za ochronę praw człowieka lub praw 
jednostki.

Uzasadnienie

Powiększenie kompetencji organów do spraw równości przewidywanych przez art. 21 stanowi 
w kontekście systemów bezpieczeństwa społecznego pracowników wyraźne rozszerzenie 
dotychczasowego zakresu stosowania dyrektywy. Na razie nie powinno to mieć miejsca.

Poprawka 16
Art. 22 ust. 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 doświadczeń i dobrych
zwyczajów.

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 za pomocą analizy istniejących 
danych charakterystycznych dla danej płci
i wymianę doświadczeń i dobrych
zwyczajów.

Uzasadnienie

Liczby, takie jak podawane w najnowszym sprawozdaniu Komisji w sprawie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet, wykazują, że pomimo wszelkich wspólnotowych 
wysiłków różnice specyficzne dla płci pozostają niezmienione. W celu poznania różnic między 
wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet niezbędne są szczegółowe analizy. Uporządkowanie i 
ocena już istniejących danych oraz statystyki związane ze specyfiką płci stanowią przy tym 
ważny krok naprzód. 
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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 
für bestimmte Rechtsakte, wie beispielsweise die Richtlinie 2002/73/EG, die eine Reihe von 

  
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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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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