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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande 
ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 153.1 b och 153.2 b,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
153.1 b, 153.2 b och 157,

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 153.1 b och 153.2 b,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
153.1 b, 153.2 b och 157.1–157.3,

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I princip 2 i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter anges att 
likabehandling av och lika möjligheter för 
kvinnor och män måste säkerställas och 
främjas på alla områden, exempelvis 
deltagande på arbetsmarknaden, 
anställningsvillkor och karriärutveckling, 
och att kvinnor och män har rätt till lika 



PE623.821v03-00 4/15 AD\1164233SV.docx

SV

lön för likvärdigt arbete, i enlighet med 
artikel 157.1–157.3 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De instrument för kollektivavtal 
som förhandlats fram mellan arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationerna är 
oerhört viktiga för att motverka och 
avhjälpa de snedvridningar på 
arbetsmarknaden som uppstått på grund 
av nya arbetsförhållanden som ofta 
präglas av otrygghet och osäkra 
förpliktelser gentemot arbetstagarna, 
vilket särskilt drabbar kvinnor.
Kollektivavtal är därför ett 
nyckelinstrument för att överbrygga 
bristande jämställdhet på arbetsplatsen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I sitt meddelande av den 8 mars 
2016 om den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter (COM(2016)0127, 
bilaga I) konstaterade kommissionen att 
kvinnor fortfarande diskrimineras på de 
europeiska arbetsmarknaderna. 
Kommissionen angav även att kvinnorna 
fortfarande är underrepresenterade på 
arbetsmarknaden och överrepresenterade 
bland deltidsarbetande och i 
låglönesektorer samt får lägre timlön 
även när de utför arbete som är likvärdigt 
med männens och har en likvärdig eller 
högre utbildningsnivå.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Medlemsstaterna måste skapa en 
rättslig ram som gör det möjligt att vidta 
de åtgärder som krävs för att garantera 
lika lön för lika arbete i alla 
anställningsförhållanden, oavsett 
karaktär och varaktighet, som ett sätt att 
garantera lika lön för kvinnor och män 
och bidra till att minska den bestående 
ojämställdhet som innebär att kvinnor, 
förutom att de har betydligt lägre lön än 
män, är särskilt utsatta för fattigdom och 
socialt utanförskap.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Informationen om ersättning bör 
omfatta alla aspekter av den ersättning, 
inklusive bidrag i kontanter eller in natura, 
som arbetstagaren tar emot direkt eller 
indirekt på grund av arbetet. 
Tillhandahållandet av sådan information 
påverkar inte arbetsgivarnas frihet att 
tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, 
såsom engångsutbetalningar. Den 
omständigheten att lönekomponenter som 
föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte 
tagits med i denna information utgör inte 
ett skäl för att inte tillhandahålla dem till 
arbetstagaren.

(13) Informationen om ersättning bör 
omfatta men inte begränsas till alla 
aspekter av, såväl som beräkningsmetoden 
för, den ersättning, inklusive bidrag i 
kontanter eller in natura, som arbetstagaren 
tar emot direkt eller indirekt på grund av 
arbetet samt övertidsersättning, bonusar 
och andra rättigheter, såsom sjukpenning 
eller sjukledigheter, och därtill 
information om lönenivåer, uppdelad 
efter kön, för kategorier av arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Tillhandahållandet av sådan information 
påverkar inte arbetsgivarnas frihet att 
tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, 
såsom engångsutbetalningar. Den 
omständigheten att lönekomponenter som 
föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte 
tagits med i denna information utgör inte 
ett skäl för att inte tillhandahålla dem till 
arbetstagaren.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Provanställning ger arbetsgivarna 
möjlighet att kontrollera att arbetstagarna 
är lämpliga för den befattning som de 
anställts för, samtidigt som de får 
kompletterande stöd och utbildning. 
Sådana provanställningar kan vara 
förenade med ett lägre skydd mot 
uppsägning. Ett inträde på 
arbetsmarknaden eller en övergång till en 
ny plats bör inte vara förenat med 
långvarig otrygghet. I enlighet med vad 
som fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter bör därför 
provanställningar ha rimlig varaktighet.
Ett betydande antal medlemsstater har 
föreskrivit en generell längsta tillåtna 
varaktighet på provanställningar på 
mellan tre och sex månader, vilket bör 
betraktas som rimligt. Provanställning kan
vara längre än sex månader om detta är 
motiverat med hänsyn till anställningens 
art, t.ex. en post i ledande ställning, eller 
om det ligger i arbetstagarens intresse, 
t.ex. i fall av långvarig sjukdom eller i 
samband med särskilda åtgärder för att 
främja fasta anställningar, i synnerhet för 
unga arbetstagare.

(19) Provanställning ger arbetsgivarna 
möjlighet att kontrollera att arbetstagarna 
är lämpliga för den befattning som de 
anställts för, samtidigt som de får 
kompletterande stöd och utbildning. 
Sådana provanställningar kan vara 
förenade med ett lägre skydd mot 
uppsägning. Ett inträde på 
arbetsmarknaden eller en övergång till en 
ny plats bör inte vara förenat med 
långvarig otrygghet. 
Provanställningsperioder får inte 
omvandlas till mekanismer för att utnyttja 
arbetstagarna, där arbetstagarna 
garanteras förlängd anställningstid med 
låga löner och sedan sägs upp när 
provanställningen är över. Detta skulle 
vara ett sätt att ersätta 
visstidsanställningar med mer otrygga 
avtal, varvid kvinnorna än en gång skulle 
drabbas hårdast. En provanställning bör 
inte vara längre än tre månader, och helst 
bör perioden vara kortare än så. I 
vederbörligt motiverade fall får en 
provanställningsperiod överstiga tre 
månader, till exempel om arbetet är 
tekniskt komplicerat, innebär ett stort 
ansvar eller om arbetstagaren får en 
ledande befattning. Medlemsstaterna bör 
anta lagstiftning som fastställer de 
undantagsfall då provanställningen får 
överskrida tre månader och anger andra 
lämpliga perioder.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Om arbetsgivarna enligt nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal är skyldiga 
att tillhandahålla utbildning för 
arbetstagarna så att de kan utföra det arbete 
de är anställda för, är det viktigt att se till 
att sådan fortbildning ges på lika villkor, 
även till dem med atypiska 
anställningsformer. Kostnaderna för sådan 
utbildning bör inte betalas av arbetstagaren 
eller innehållas eller dras av från 
arbetstagarens lön.

(26) Om arbetsgivarna enligt nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal är skyldiga 
att tillhandahålla utbildning för 
arbetstagarna så att de kan utföra det arbete 
de är anställda för, är det viktigt att se till 
att sådan fortbildning ges på lika villkor
och utan diskriminering på någon som 
helst grund, såsom kön, även till dem med 
atypiska anställningsformer. Kostnaderna 
för sådan utbildning bör inte betalas av 
arbetstagaren eller innehållas eller dras av 
från arbetstagarens lön. Utbildningen bör 
vara förlagd till arbetstid.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Medlemsstaterna bör säkerställa 
undanröjandet av alla former av 
diskriminering avseende alla aspekter av 
lön och anställningsvillkor, så att 
principen om lika lön för lika och 
likvärdigt arbete respekteras, oavsett 
arbetstagarens avtalstyp i den mening som 
avses i detta direktiv.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Arbetstagare som utövar de 
rättigheter som föreskrivs i detta direktiv 
bör åtnjuta skydd mot uppsägning eller 
motsvarande nackdelar (t.ex. att 
efterfrågestyrda arbetstagaren inte längre 
tilldelas arbetsuppgifter) eller förberedelser 
för en eventuell uppsägning på grund av att 
de försökt utöva sådana rättigheter. Om 

(32) Arbetstagare som utövar de 
rättigheter som föreskrivs i detta direktiv 
bör åtnjuta skydd mot uppsägning eller 
motsvarande nackdelar (t.ex. att 
efterfrågestyrda arbetstagaren inte längre 
tilldelas arbetsuppgifter) eller förberedelser 
för en eventuell uppsägning på grund av att 
de försökt utöva sådana rättigheter. Om 
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arbetstagare anser att de har sagts upp eller 
har drabbats av någon motsvarande 
nackdel på dessa grunder, bör 
arbetstagarna och behöriga myndigheter 
kunna kräva att arbetsgivaren skriftligen
lämnar vederbörligen motiverade 
underbyggda skäl till uppsägningen eller 
den motsvarande åtgärden.

arbetstagare anser att de har sagts upp eller 
har drabbats av någon motsvarande 
nackdel på dessa grunder, bör 
arbetstagarna och behöriga myndigheter 
kräva att arbetsgivaren lämnar 
vederbörligen motiverade underbyggda 
skäl till uppsägningen eller den 
motsvarande åtgärden och återinsätter 
arbetstagaren i arbete om de påstådda 
skälen är ogrundade. De behöriga 
myndigheterna bör säkerställa att 
arbetstagaren kompenseras för den skada 
som åsamkats och ha befogenhet att 
besluta om påföljder för företag som 
använder sådana metoder. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas situationer 
som specifikt berör kvinnor och 
situationer som har sin grund i 
diskriminering på grund av moderskap. 
Fall av den sistnämnda typen bör anses 
särskilt allvarliga.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får besluta att 
inte tillämpa de skyldigheter som anges i 
artiklarna 10 och 11 och artikel 14 a på 
fysiska personer som ingår i ett hushåll 
där arbetet utförs för detta hushåll.

utgår

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Vid tillfälliga 
anställningsförhållanden slutdag eller den 
förväntade varaktigheten.

e) Vid tillfälliga 
anställningsförhållanden slutdag eller den 
förväntade varaktigheten. För arbetstagare 
som hyrs ut av bemanningsföretag 
kundföretagets namn och löneskala, för 



AD\1164233SV.docx 9/15 PE623.821v03-00

SV

att säkerställa lika lön.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Beräkningsmetoden för lönen, och 
information om lönenivåer, uppdelad 
efter kön, för kategorier av anställda som 
utför samma eller likvärdigt arbete.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Antal dagar betald semester som 
arbetstagaren har rätt till eller, om detta 
inte är känt när informationen ges, vilka 
regler som gäller för rätten till och längden 
på sådan semester.

h) Antal dagar betald semester som 
arbetstagaren har rätt till samt de olika 
formerna för semesteruttaget eller, om 
detta inte är känt när informationen ges, 
vilka regler som gäller för rätten till och 
fastställandet av sådan semester.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Alla förmåner och rättigheter som 
tillkommer arbetstagare, såsom förmåner 
vid sjukdom, moderskap och 
motsvarande, föräldraledighet, 
pappaledighet, omsorgsledighet, ålders-, 
sjuk- och efterlevandepension, 
arbetslöshetsersättning, 
förtidspensionering, pension och 
familjeförmåner.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Inledande grundlön och alla andra 
lönekomponenter som arbetstagaren har 
rätt till, och hur ofta och på vilket sätt 
utbetalning ska ske.

j) Inledande grundlön och alla andra 
lönekomponenter som arbetstagaren har 
rätt till, och hur ofta och på vilket sätt 
utbetalning ska ske, liksom andra 
regelbundna och återkommande 
förmåner som arbetstagare har rätt till 
och som är likvärdiga eller grundas på 
lika arbete.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) För att underlätta insyn och 
bekämpa den lönediskriminering som 
kvinnor drabbas av på arbetsmarknaden, 
löneskalan som gäller för arbetstagare 
utifrån de arbetsuppgifter som de faktiskt 
tilldelats på företaget, enligt 
anställningsförhållandet med 
arbetsgivaren.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led mb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

mb) Alla förmåner som arbetstagarna 
har rätt till enligt 
anställningsförhållandet med 
arbetsgivaren, men också alla sociala 
rättigheter som de har i egenskap av 
arbetstagare i den mening som avses i 
artikel 2.1 a i detta direktiv, till exempel 
rätt till mammaledighet, pappaledighet 
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och föräldraledighet samt tillgång till den 
fortbildning som de har rätt till och de 
praktiska arrangemangen kring dessa.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) De mekanismer genom vilka 
arbetstagare kan lämna in klagomål, 
inklusive information om särskilda 
mekanismer för klagomål om mobbning 
och sexuella trakasserier.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a

Likabehandling och icke-diskriminering

Medlemsstaterna ska säkerställa 
principen om lika lön för lika och 
likvärdigt arbete och införa åtgärder som 
säkerställer att arbetsgivare i företag och 
organisationer regelbundet lämnar 
information om snittlönen per 
arbetstagar- eller befattningskategori, 
uppdelad efter kön.

Medlemsstaterna ska säkerställa 
undanröjandet av alla former av 
diskriminering avseende alla aspekter av 
lön och lönevillkor, likabehandling och 
lika möjligheter i fråga om tillträde till 
anställning och anställningsvillkor, 
oavsett anställningsstatus.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
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Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kollektivavtal bör bland annat bidra till 
att säkerställa principen om lika lön för 
lika arbete, undanröja otrygga 
anställningsförhållanden, skydda 
rättigheter i samband med moderskap och 
bidra till att minska ojämställdheten i 
arbetslivet.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Likabehandling

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
principen om lika lön och lika villkor 
gäller för alla arbetstagare, oavsett 
anställningsstatus. Medlemsstaterna ska 
säkerställa undanröjandet av 
diskriminering avseende alla aspekter av 
lön, lönevillkor och anställningsvillkor,
utan hänsyn till anställningsstatus.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa åtgärder för 
att förebygga mobbning och sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen genom 
strategier för förebyggande åtgärder samt 
effektiva, insynsvänliga och konfidentiella 
förfaranden för klagomålshandläggning, 
påföljder för förövare, information och 
utbildning för arbetstagare och 
arbetsgivare och hjälp till företag med att 
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utarbeta handlingsplaner för att 
genomföra alla dessa åtgärder.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a

Underlättande av klagomål

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
finns särskilda och konfidentiella 
förfaranden för handläggning av 
klagomål om mobbning och sexuella 
trakasserier.
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