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Evelyn Regner
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Om: Kønsbestemt lønforskel

Princippet om lige løn for lige arbejde er nedfældet i artikel 157 i TEUF. Kvinder i EU tjener dog stadig 
mindre end mænd. Vi står over for en generel kønsbestemt lønforskel i EU på 16 % med enorme 
forskelle mellem medlemsstaterne. Den kønsbestemte lønforskel er forskellen mellem mænds og 
kvinders gennemsnitlige bruttotimeløn udtrykt i procent af mænds gennemsnitlige bruttotimeløn. 
Omkring to tredjedele af den kønsbestemte lønforskel kan ikke forklares med kønsforskelle inden for 
uddannelse, erhvervsvalg, arbejdstid og andre observerbare karakteristika, hvilket afslører en klar 
diskriminerende faktor, idet kønsdiskrimination er forbundet med forskelsbehandling på grund af race, 
indvandrerstatus, religion, seksuel orientering og handicap.

Der er flere grunde til den kønsbestemte lønforskel: kønsopdelte arbejdsmarkeder og sektorer, 
kønsstereotyper, manglende balance mellem arbejdsliv og privatliv og forventninger om, at kvinder vil 
være primære omsorgspersoner, der fører til, at mange afbryder karrieren eller skifter til 
deltidsarbejde. Situationen forværres ved pensionering, idet den gennemsnitlige pension for kvinder 
er ca. 40 % lavere end den gennemsnitlige pension for mænd.

Udligning af den kønsbestemte lønforskel er ikke kun i overensstemmelse med TEUF, men bidrager 
også til det overordnede mål om at opnå ligestilling mellem kønnene i EU og nå målene for 
bæredygtig udvikling i FN's 2030-dagsorden. Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel er også i 
overensstemmelse med principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Initiativer som 
Kommissionens henstilling om løngennemsigtighed fra 2014 har kun haft ringe indvirkning på grund 
af manglen på bindende foranstaltninger.

Hvordan agter Kommissionen at udligne den kønsbestemte lønforskel i forbindelse med den næste 
strategi for ligestilling mellem kønnene? Hvilke foranstaltninger vil blive medtaget i strategien for at 
øge løngennemsigtigheden, sikre en mere rimelig aflønning af arbejdet i kvindedominerede sektorer, 
bekæmpe usikre ansættelsesforhold for kvinder og tage lige hensyn til arbejde udført af mænd og af 
kvinder? Vil den omfatte værktøjer, der giver objektive kriterier for kønsneutral vurdering og 
sammenligninger af arbejdets værdi? Hvordan vil Kommissionen forbedre gennemførelsen af 
princippet om lige løn? Vil den revidere direktiv 2006/54/EF?

Kommissionens formand har i sine politiske retningslinjer for den næste Kommission for perioden 
2019-2024 forpligtet sig til at udligne den kønsbestemte lønforskel. Vil dette løfte blive indarbejdet i 
lovgivningsmæssige og bindende retsakter? Den indstillede kommissær Helena Dalli gav tilsagn om 
at iværksætte foranstaltninger med henblik på at indføre bindende gennemsigtighedsforanstaltninger i 
løbet af denne Kommissions 100 første dage. Kan Kommissionen bekræfte disse foranstaltningers 
bindende karakter og sige, om de vil indebære en harmonisering af de nuværende systemer for 
lønåbenhed i medlemsstaterne?
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