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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. minder om, at præjudicielle 

afgørelser bidrager til at afklare, hvordan 

EU-retten skal anvendes; mener, at denne 

procedure giver mulighed for en ensartet 

fortolkning og gennemførelse af EU-

lovgivningen; tilskynder derfor de 

nationale domstole til at forelægge 

spørgsmål for EU-Domstolen i tilfælde af 

tvivl og dermed forhindre 

traktatbrudssager; 

40. minder om, at præjudicielle 

afgørelser bidrager til at afklare, hvordan 

EU-retten skal anvendes; mener, at denne 

procedure giver mulighed for en ensartet 

fortolkning og gennemførelse af EU-

lovgivningen; opfordrer derfor 

Kommissionen til mere effektivt at 

overvåge, hvorvidt de nationale domstole 

opfylder deres forpligtelse til at indhente 

præjudicielle afgørelser fra EU-

Domstolen i overensstemmelse med 

artikel 267 i TEUF; tilskynder derfor de 

nationale domstole til at forelægge 

spørgsmål for EU-Domstolen i tilfælde af 

tvivl og dermed forhindre 

traktatbrudssager; 

Or. en 
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67. er dybt bedrøvet over, at 

indførelsen af retsprincipper, der forbyder 

lønforskel mellem mænd og kvinder, ikke 

har vist sig at være tilstrækkelig i sig selv 

til at udrydde de vedvarende kønsbestemte 

lønforskelle; understreger, at det 

omarbejdede direktiv 2006/54/EF kræver, 

at medlemsstaterne sikrer, at alle 

bestemmelser i kollektive overenskomster, 

løntariffer, lønaftaler og individuelle 

ansættelseskontrakter, der er i strid med 

ligelønsprincippet, er eller kan erklæres 

ugyldige eller kan ændres; 

67. beklager, at der trods retsprincipper 

om bekæmpelse af lønforskel mellem 

mænd og kvinder fortsat findes 

kønsbestemte lønforskelle; understreger, at 

det omarbejdede direktiv 2006/54/EF bør 

gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne; 

Or. en 
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68. understreger, at udover de 

eksisterende redskaber til gennemførelse 

af EU-retten bør både medlemsstaterne og 

Kommissionen i højere grad være 

opmærksomme på alternative 

instrumenter, som giver mulighed for en 

bredere gennemførelse af EU-retten, især 

bestemmelserne om ligeløn; fremhæver 

derfor betydningen af kollektive 

overenskomster for at opnå ligeløn, 

forældreorlov og andre 

beskæftigelsesrelaterede rettigheder ved 

hjælp af overenskomstforhandlinger; 

68. understreger, at både 

medlemsstaterne og Kommissionen bør 

være opmærksomme på gennemførelsen af 

EU-retten, især bestemmelserne om 

ligeløn; peger atter på betydningen af at 

integrere princippet om lighed mellem 

kvinder og mænd i en række EU-

direktiver og mener, at alternative 

instrumenter kan være værdifulde 

redskaber til at sikre en korrekt 

gennemførelse af EU-retten; erindrer om 

betydningen af at øge bevidstheden om de 

bestemmelser i de eksisterende direktiver, 

der behandler forskellige aspekter af 

princippet om ligestilling mellem kvinder 

og mænd, og gennemføre dette princip i 

praksis; fremhæver, at kollektive 

overenskomstforhandlinger kan fremme 

en bedre anvendelse af EU-retten om lige 

løn for lige arbejde mellem kvinder og 

mænd, forældreorlov, arbejdsvilkår og 

arbejdstid, herunder en fælles ugentlig 

hviledag, for at opnå balance mellem 

arbejdsliv og privatliv for kvinder og 

mænd og forbedre deres situation på 

arbejdsmarkedet;  

Or. en 

 

 


