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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at Kommissionen endnu ikke har reageret hensigtsmæssigt på Parlamentets 
beslutning af 18. november 2008 eller Parlamentets beslutning af 10. februar 2010 og ikke 
har påbegyndt arbejdet med et lovinitiativ eller gjort omfattende brug af det europæiske år 
for lige muligheder for alle (2007) med henblik på reelt at løse problemet med ulige løn til 
mænd og kvinder, eftersom udligningen af den kønsbestemte lønforskel fortsat er en 
politisk prioritet for alle medlemsstater og andre centrale aktører på europæisk plan, 
hvilket fremgår af Rådets konklusioner om den europæiske ligestillingspagt for perioden 
2011-2020;

2. understreger, at den kønsbestemte lønforskel primært eksisterer som følge af stereotyper 
og det forhold, at kvinder udelukkende ses ud fra den traditionelle fordeling af 
kønsrollerne; opfordrer derfor medlemsstaterne til at fremme ligeløn ved at etablere 
sociale initiativer på både nationalt og lokalt plan;

3. er meget bekymret over, at der det seneste årti kun langsomt er opnået fremskridt, og at 
lønforskellen mellem mænd og kvinder i de seneste år er forblevet på et højt niveau, idet 
kvinder til trods for det retligt bindende princip om lige løn for arbejde af samme værdi i 
EU-27 for samme arbejde i gennemsnit fik 17,5 % mindre i timeløn i 2009 (op til 30 % 
mindre i den private sektor på trods af ligeværdige præstationer og kvalifikationer); er 
bekymret over de meget store lønforskelle mellem højtkvalificerede kvinder og mænd i 
visse medlemsstater; understreger, at kvinder tilhører de dele af samfundet, der er hårdest 
ramt af usikre ansættelsesforhold og de sociale konsekvenser af krisen; påpeger, at i 
henhold til ILO-rapporten med titlen "Global Employment Trends 2012: Preventing a 
deeper jobs crisis" er flere kvinder end mænd i sårbar beskæftigelse (50,5 % mod 48,2 %);

4. mener, at beskyttelse af kvinder gennem flexicurity-aftaler forbedrer den sociale 
samhørighed på arbejdsmarkedet, især for kvinder, der bliver mødre eller har 
omsorgsansvar over for ældre; bemærker, at kvinders arbejdstidsordninger bør være 
tilstrækkeligt fleksible til at opfylde deres behov og forbedre balancen mellem arbejds- og 
privatliv;

5. opfordrer medlemsstaterne til at anerkende den reelle merværdi, kvinder giver deres 
arbejdspladser, og skabe passende betingelser for at forbedre deres 
beskæftigelsesegnethed og øge deres deltagelse på arbejdsmarkedet gennem økonomisk 
overkommelige ordninger for pleje og børnepasning og forældreorlov samt fleksible 
arbejdsforhold, især når kvinderne vender tilbage til arbejdsmarkedet efter længere fravær, 
fordi de har fået børn eller varetaget andre familiære forpligtelser;

6. opfordrer Kommissionen til at fremme yderligere forskning i flexicurity-strategier med 
henblik på at vurdere deres indvirkning på kønsbestemte lønforskelle og fastlægge, 
hvordan disse strategier kan tackle kønsdiskrimination;
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7. glæder sig over, at Rådet i sine konklusioner af 6. december 2010 opfordrer 
medlemsstaterne til at træffe vidtrækkende foranstaltninger for at overvinde årsagerne til 
denne lønforskel;

8. understreger, at lønforskellen øges i mændenes favør, jo højere en stilling og indehaverens 
kvalifikationer er;

9. påpeger, at lønforskellen i nogle lande øges i mændenes favør i de perioder, der er 
vanskeligst for kvinderne, dvs. når de er i den fødedygtige alder, og når de nærmer sig 
pensionsalderen;

10. understreger, at årsagerne til de kønsbestemte lønforskelle stadig er talrige og 
komplicerede; mener, at denne ulighed har væsentlige negative konsekvenser for mange 
kvinders liv, navnlig i pensionsalderen, da lavere løn kan føre til lavere pension, hvilket 
kan forklare, at kvinder (22 %) oftere rammes af aldersfattigdom end mænd (16 %);
understreger, at i mange tilfælde er årsagen til, at pensionerede kvinder lever i fattigdom, 
at de har forpligtet sig til plejeopgaver, fordi det er mere almindeligt for kvinder at påtage 
sig midlertidigt arbejde eller deltidsbeskæftigelse for at kombinere arbejdet med 
familiemæssige forpligtelser; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fortsætte deres bestræbelser på at fjerne disse uligheder og sikre ligebehandling af mænd 
og kvinder i relation til pensioner;

11. mener, at kvindelige arbejdstagere, der udfører arbejde, der kræver samme kvalifikationer, 
indsats og ansvar som mænds, bør have lige adgang i alle aldre til uddannelse, 
forfremmelse, efteruddannelse og omskoling samt rettigheder til pension og 
arbejdsløshedsunderstøttelse svarende til dem, der gælder for mænd;

12. mener, at en reduktion i lønforskellen mellem kvinder og mænd ville kunne bidrage 
positivt til højne fødselsraten og reducere de demografiske tendenser, der vinder frem – og 
som er markante i den østlige del af Europa – og ville forbedre situationen for kvinder 
med børn, især hvis de bliver enlige mødre, og dermed mindske risikoen for 
børnefattigdom;

13. mener, at et arbejdsmarked uden fordomme ville kunne øge ikke blot kvinders indkomst, 
men også medlemsstaternes bruttonationalprodukt; bemærker, at flere undersøgelser viser, 
at hvis kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet steg til 70 %, hvilket er tilfældet for 
mænd, ville det have en meget gavnlig økonomisk indvirkning (mellem 4 % og 8 %) på 
BNP i EU;

14. understreger, at manglende anvendelse af princippet om "lige løn for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi" undergraver Europa 2020-beskæftigelsesmålene; påpeger, at en 
mere aktiv inddragelse af kvinder på arbejdsmarkedet bidrager til at forbedre 
forsikringsordningernes holdbarhed, især i lyset af den demografiske udvikling;

15. bemærker imidlertid, at strategier med enkeltstående foranstaltninger til bekæmpelse af 
årsagerne til disse lønforskelle ikke har kunnet sikre en effektiv at udligning af 
lønforskellene mellem mænd og kvinder;

16. understreger, at samtidig med at der fokuseres på private virksomheder og den offentlige 
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sektor, bør man også være opmærksom på den ulige behandling af kvinder i 
familievirksomheder og i landbruget, hvor kvinder ikke blot får mindre i løn end mænd, 
men ofte ikke modtager nogen betaling overhovedet; opfordrer til, at der træffes 
foranstaltninger til at øge offentlighedens bevidsthed om dette forholds betydning for 
kvindernes ugunstige situation, for så vidt angår social sikring og pensioner;

17. henviser til, at statistikkerne bør være kohærente, sammenlignelige, kønsspecifikke, 
fuldstændige og indrettet til at tage højde for nye systemer til klassificering og 
organisering af personale samt reform af arbejdets tilrettelæggelse; mener, at der ved 
evalueringen af lønforskellen ikke blot bør tages hensyn til forskellige 
bruttotimelønninger, men også til andre elementer såsom individuelle løntillæg, 
kontraktformer, supplementer og bonusser, faglige kvalifikationer, personlige evner og
færdigheder, arbejdets tilrettelæggelse, erhvervserfaring og produktivitet, som ikke kun 
bør måles kvantitativt (timer, hvor arbejdstageren er fysisk til stede på arbejdspladsen), 
men også kvalitativt og med hensyn til de konsekvenser, som nedsættelse af arbejdstiden, 
orlovsperioder og fravær på grund af plejeaktiviteter har på automatiske lønstigninger;

18. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre strategier til integration af kønsaspektet, 
fordi kønsspørgsmål overlapper med børnepasning, skattepolitik og offentlige indkøb;

19. fastholder, at større beskæftigelsesmuligheder for kvinder, især i højere stillinger, kunne 
bidrage til at mindske de kønsbestemte lønforskelle; peger på behovet for, at kvinder 
spiller en mere aktiv rolle i den økonomiske beslutningstagning og bruger deres 
indflydelse til at skabe løsninger, der omfatter et ligestillingsperspektiv; henleder 
opmærksomheden på undersøgelser, hvoraf det fremgår, at der er en stærk korrelation 
mellem et større antal kvinder i virksomheders lederstillinger og højere 
virksomhedsoverskud fra aktiver, salg og investeringskapital;

20. understreger, at EU 2020-strategien udtrykkeligt opstiller målet om at øge 
beskæftigelsesfrekvensen for kvinder og mænd i alderen 20-64 til 75 %, hvilket kan 
fremmes gennem foranstaltninger, der har til formål at udligne den kønsbestemte 
lønforskel, styrke uddannelsen af kvinder og fremme iværksætterkulturen blandt kvinder 
som led i en bredere plan for økonomisk genopretning, idet der tages hensyn til 
medlemsstaternes relative udgangspositioner og nationale forhold;

21. opfordrer medlemsstaterne og virksomhederne til at tage de nødvendige skridt til at gøre 
lønningerne mere gennemskuelige; mener, at man bør udvikle og fremme gennemskuelige 
lønsystemer, og at arbejdsgiverne bør overvåge lønningerne – både kontante og ikke-
kontante vederlag – i relation til pligter, kvalifikationer og erfaring, der tager 
kønsspørgsmål med i betragtning; påpeger, at virksomhedernes aflønningspolitik, såvel 
som reglerne om tildeling af tillæg og bonusser, bør være gennemskuelige;

22. påpeger, at det er op til medlemsstaterne at gennemføre EU 2020-strategien, og at 
medlemsstaterne bedst selv kan fordele deres egne ressourcer med henblik på effektivt at 
nå de aftalte mål;

23. fastholder nødvendigheden af at træffe foranstaltninger, som gavner fremme og udfoldelse 
af reel erhvervs- og karrieremæssig ligestilling mellem kvinder og mænd; påpeger, at dette 
princip udgør en del af begrebet virksomhedernes sociale ansvar, som fremmes på 
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internationalt og nationalt plan, og som bør udvikles i alle EU-medlemsstater;

24. anfører, at lønforskellene ofte er forbundet med en række lovgivningsmæssige, sociale og 
økonomiske faktorer i det moderne samfund, men mener, at den eneste måde at sikre 
konkret gennemførelse af princippet om "lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi" er at vedtage politikker, som muliggør, at det familiemæssige ansvar deles 
ligeligt mellem mænd og kvinder;

25. påpeger, at der er et behov for at fremme standarder for fair og etisk adfærd over for 
lønmodtagere, med særligt fokus på et ligeværdigt og gennemskueligt lønsystem;

26. påpeger, at familiemæssige forpligtelser begrænser kvinders karrieremuligheder;
bemærker, at kvinder af denne grund er overrepræsenterede inden for deltidsarbejde, 
hvilket i høj grad reducerer varigheden af deres lønnede beskæftigelse, og at kvinder 
udgør størstedelen af arbejdsstyrken i den uformelle økonomi, hvor de i højere grad er i 
usikre ansættelsesforhold, er mere sårbare over for afskedigelse og ikke er tilstrækkeligt 
dækket af socialsikringsordninger;

27. anser det for meget væsentligt at fremme en ny kultur med delt ansvar, både i privatlivet 
og på arbejdspladsen, hvad angår børneopdragelse og husholdningsopgaver, således at de 
bliver lettere at forene familieliv og karriere; fastholder, at muligheden for at anvende de 
børnepasningstjenester, servicestrukturer i lokalsamfundet og plejefaciliteter, der tilbydes 
af institutioner, også bør fremmes; og opfordrer medlemsstaterne til at gøre udgifterne til 
disse ydelser fradragsberettigede;

28. henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksom på, at det er nødvendigt at 
træffe positive foranstaltninger til fordel for kvinder og mænd, ikke mindst med sigte på at 
gøre det lettere for dem at vende tilbage til arbejdspladsen efter en periode, der har været 
viet til familien (børnepasning og/eller pasning af et sygt eller handicappet 
familiemedlem), og fremme foranstaltninger, der kan gøre det lettere for kvinderne at 
komme (tilbage) på arbejdsmarkedet og således igen blive økonomisk uafhængige;

29. mener, at initiativer skal tages og foranstaltninger træffes, hovedsagelig på 
uddannelsesområdet – på alle trin og på både nationalt og europæisk plan – for at 
bekæmpe stereotype opfattelser, hvor kvinders ansættelse forbindes med underordnede 
bidrag til husstandsindkomsten, hvilket har gjort meget for at skabe og vedligeholde de 
kønsbestemte lønforskelle;

30. understreger behovet for at udvide kvinders karrieremuligheder og tilskynde kvinder til at 
søge traditionelt "mandlige" tekniske og videnskabelige erhverv;

31. mener, at der er behov for lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige 
foranstaltninger på både nationalt plan og EU-plan for at udligne lønforskellene og 
fremme kvinders deltagelse i mandsdominerede sektorer og større anerkendelse af 
kvinders færdigheder og økonomiske resultater på deres arbejdspladser med det formål at 
overvinde den horisontale og vertikale udelukkelse samt fordomme om typiske 
kvindeaktiviteter og -sektorer; understreger, at sådanne foranstaltninger bør fremme 
kvindernes inddragelse i beslutningstagningen på alle niveauer og inden for alle sektorer, 
og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje en juridisk bindende kvote 
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for udnævnelse af kvinder i offentlige og private virksomheder, især til ledende stillinger;
beklager, at kvinder, der er dårligt stillet i flere henseender (f.eks. handicappede kvinder 
og kvinder med mindretals- eller indvandrerbaggrund), rammes endnu mere af 
lønforskellen;

32. understreger nødvendigheden af hurtige foranstaltninger til bekæmpelse af 
løndiskrimination, hvad enten det sker i form af en revision af det eksisterende direktiv og 
udarbejdelse af etapeopdelte sektorplaner med præcise mål - såsom indsnævring af 
lønforskellen til 0,5 % inden 2020 - med henblik på at afskaffe direkte og indirekte 
forskelsbehandling eller gennem fremme af kollektive forhandlinger, uddannelse af 
rådgivere i ligestillingsspørgsmål, afhjælpning af den ulige fordeling af ubetalt arbejde 
mellem mænd og kvinder og udarbejdelse af planer for ligestilling på fabrikker og andre 
arbejdspladser; er af den opfattelse, at det burde være gængs praksis at have 
gennemskuelige lønforhold, da dette ville styrke kvindelige arbejdstageres 
forhandlingsposition;

33. beklager, at selv om Parlamentet den 20. oktober 2010 støttede en revision af direktiv 
92/85/EØF vedrørende barselsorlov, har Rådet stadig ikke vedtaget en formel holdning til 
forslaget; påpeger, at hvis kvinders beskæftigelsesfrekvens skal nå 75 %, og 
lønforskellene skal indsnævres, som krævet i EU 2020-strategien, vil yderligere 
foranstaltninger skulle iværksættes for at fremme balancen mellem arbejds- og familieliv;
opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge deres holdning til disse spørgsmål for at bane 
vejen for institutionelle forhandlinger om den nødvendige aftale;

34. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde blandt kvinder, da det ikke kun 
underminerer forsikringskassernes holdbarhed, men også bidrager til en fuldstændig 
deregulering af lønstrukturerne for kvinder, hvilket forårsager øget fattigdom blandt 
kvinder, især senere i livet;

35. glæder sig over Kommissionens indførelse af en EU-ligelønsdag for at fremhæve 
ulighederne mellem mænds og kvinders lønninger samt udviklingen af software til at måle 
lønforskellen; er af den opfattelse, at Kommissionen bør fortsætte med informations- og 
oplysningskampagnen om de kønsbestemte lønforskelle i de 27 medlemsstater;

36. opfordrer til, at retsmidlerne med henblik på at håndhæve det juridisk bindende princip 
om lige løn for arbejde af samme værdi gøres enklere, hurtigere og mere tilgængelige for 
arbejdstagere;

37. opfordrer medlemsstaterne til at revidere lønstrukturerne i kvindedominerede fag og 
erhverv som et middel til at nedbryde kønsstereotyper, der er forankret i 
lønforskelsproblemet;

38. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at kvinder har adgang til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring på alle niveauer, og til at tilskynde dem til at søge 
mod videnskabelige studier og karrierer for at bekæmpe de eksisterende fastlåste 
kønsrollemønstre; understreger, at hvis et større antal kvalificerede unge kvinder var 
involveret i videnskab og teknologi, ville det sætte gang i Europas vækst og 
konkurrenceevne;
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39. opfordrer Kommissionen til at søge en optimal samordning mellem medlemsstaterne i 
henhold til beskæftigelsesretningslinjerne med henblik på anvendelse af princippet om 
lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi; opfordrer medlemsstaterne til at 
vedtage omfattende retligt bindende bestemmelser for effektivt at gennemføre dette 
princip og, hvis det findes nødvendigt, styrke de nationale bestemmelser ved at indføre 
sanktioner på lige fod med dem, der gælder for andre arbejdsretlige overtrædelser såsom 
sort arbejde; understreger, at situationen for kvinder i usikre ansættelsesforhold hurtigst 
muligt bør forbedres, da de rammes særlig hårdt og er sårbare i tider med social og 
økonomisk krise;

40. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe lønmæssige uligheder 
mellem kønnene i alle EU-politikker og nationale programmer, især i dem, der er rettet 
mod bekæmpelse af fattigdom;

41. understreger behovet for at inddrage arbejdsmarkedets parter, som spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med lønforhandlingerne på alle niveauer, for at bekæmpe ulige aflønning af 
mænd og kvinder og diskrimination mod kvinder, herunder i forbindelse med adgang til 
beskæftigelse, løn, arbejdsvilkår, forfremmelse og erhvervsuddannelse; anmoder derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne om at intensivere samarbejdet med arbejdsmarkedets 
parter;

42. noterer sig, at de direkte samtalepartnere i forbindelse med Kommissionens 
foranstaltninger ikke blot bør være medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, men også 
ligestillingsorganer, kvindegrupper, kvindeinitiativer samt frivillige og professionelle 
ligestillingsansvarlige, der også kunne tilbyde undervisning om ligestillingsspørgsmål –
med særligt hensyn til kønsbestemte lønforskelle – især til arbejdsmarkedets parter, 
advokater, dommere og ombudsmænd;

43. fastholder, at begrebet "arbejde af samme værdi" bør afklares i højere grad; mener, at de 
opgaver, der tjener til at fastsætte den "samme værdi" af forskellige former for arbejde, 
bør vurderes på grundlag af objektive kriterier og ikkediskriminerende analyse; mener 
også, at når "lige løn" vurderes, og når der fastsættes lønskalaer, er det nødvendigt at 
indregne de individuelle komponenter i betalingspakken, især grundløn og 
personalegoder;

44. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at træffe foranstaltninger til 
bekæmpelse af diskriminering på grundlag af køn, ulighed i uddannelsen mellem mænd 
og kvinder og opdeling af arbejdsmarkedet samt til fordel for en velfungerende balance 
mellem arbejds- og privatliv og fuld løntransparens samt til at indføre dem i lovgivningen 
eller de kollektive overenskomster;

45. opfordrer medlemsstaterne til, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, at fremme 
kønsmæssigt afbalancerede beskæftigelsespolitikker og håndhæve en ensartet kønsneutral 
jobvurdering, som skal anvendes over for arbejdsgivere, med henblik på at bekæmpe 
kønsbestemte lønforskelle og forskelsbehandling på arbejdspladsen; understreger behovet 
for at finde en god balance i arbejdslivet gennem børnepasning af høj kvalitet og fleksible 
familievenlige arbejdsordninger;

46. fastholder, at relevante effektive retlige procedurer er nødvendige for at eliminere 
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lønforskelle; anerkender nytten af arbejdstilsyn på dette område og mener, at dommere, 
advokater og arbejdsinspektører skal have særlig uddannelse og muligheder for at tilegne 
sig den nødvendige ekspertise i løndiskriminationsspørgsmål;

47. understreger, at lønforskellen mellem mænd og kvinder reelt kun kan reduceres, hvis 
foranstaltningerne i den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse gennemføres og 
udvekslingen af bedste praksis på EU-plan fremmes så vidt muligt med inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter;

48. mener, at procedurerne og mekanismerne til at forsvare princippet om lige løn for arbejde 
af samme værdi og forbyde enhver form for kønsdiskrimination skal forbedres og 
forenkles;

49. opfordrer medlemsstaterne til at yde tilstrækkelig finansiel støtte og passende uddannelse 
til kvinder, som ønsker at etablere virksomheder, med henblik på at fremme kvindelige 
iværksættere;

50. minder medlemsstaterne om deres forpligtelser med hensyn til evaluering af den virkning, 
beskæftigelses- og skattepolitiske tiltag har på lønforskellen;

51. mener, at medlemsstaterne på grund af de ringe fremskridt bør overveje effektive og i 
givet fald lovgivningsmæssige foranstaltninger og indføre sanktioner over for 
arbejdsgivere, der overtræder ligelønsprincippet; fastholder, at der navnlig bør gives 
mulighed for at indgive klager på grund af løndiskrimination; mener desuden, at 
medlemsstaterne bør støtte de virksomheder, der tager skridt til at fremme lige løn, således 
at god praksis udbredes;

– at optage følgende henstillinger i bilaget til forslaget til beslutning:

52. mener, at en blanding af strategier og foranstaltninger under hensyntagen til princippet om 
ligestilling kan udjævne de kønsspecifikke lønforskelle og bør omfatte følgende:

a) specifikke foranstaltninger med henblik på at forene erhverv, studier, uddannelse og 
videreuddannelse med familie- og privatlivet gennem adgang til pasningsydelser (som 
skal være overkommelige, let tilgængelige og uafhængige af beskæftigelsesstatus og 
typen af ansættelseskontrakt), gennem arbejdstidsmønstre, som er tilpasset 
arbejdstagernes behov, især enlige forældres, og gennem barsels-, fædre- og 
familieorlov i forbindelse med muligheden for en glidende genoptagelse af arbejdet og 
kvindernes lige deltagelse på arbejdsmarkedet;

b) en hensigtsmæssig skatte- og socialpolitik og passende 
familiebeskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger til afhjælpning af de 
betydelige negative indvirkninger, forældres fraværsperioders og perioder med 
deltidsarbejde har på pensionen, og kønsspecifikke foranstaltninger udformet med 
henblik på at kompensere for uretfærdige og uberettigede lønforskelle samt at øge 
kvaliteten af kvinders beskæftigelse og give mulighed for atypiske serviceydelser i 
forbindelse med pleje i familien eller i dens omgivelser

c) konkrete foranstaltninger (jf. artikel 157, stk. 4, i TEUF) gennemført af 
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arbejdsmarkedets parter og ligestillingsorganerne med henblik på at afskaffe 
lønforskellen og opdelingen på de forskellige kontrakt- og sektormæssige områder, 
herunder forpligte arbejdsmarkedets parter til at indgå lønaftaler, gennemføre 
regelmæssige undersøgelser om ligeløn, sikre gennemførelsen af virksomhedernes 
ligestillingsplaner, fastsætte kvalitative og kvantitative mål og benchmarking samt 
udveksle bedste praksis godkendt af de berørte parter og ledsaget af redegørelser for 
de konstaterede hindringer og vanskeligheder

d) indførelse af en klausul til sikring af ligestilling mellem kønnene og lige løn i 
forbindelse med offentlige udbud

e) initiativer med sigte på gennemførelse af ligestillingspolitikken og lige løn til kvinder 
og mænd i virksomhederne

f) udvikling af et europæisk kvalitetscertifikat for ligeløn i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter og foreninger, som institutioner, virksomheder og 
myndigheder kan bruge til at reklamere for deres overholdelse af specifikke kriterier i 
forhold til ligeløn, f.eks. løntransparens

g) en liste med eksempler på, hvordan køns- og løndiskrimination kan overvindes

h) information og retningslinjer om praktiske løsninger til at rette op på lønforskelle

i) udvikling af gennemsigtige og neutrale arbejdsevalueringssystemer for at vurdere, om 
jobbeskrivelser og lønkriterier sikrer ikkeforskelsbehandling;

53. foreslår, at Europa-Parlamentet udlover en "Kvinder og erhvervslivet i Europa-pris", som 
kunne tildeles arbejdsgivere (virksomheder, institutioner og myndigheder), der er ledende 
i at fremme kvinder, støtte kvindelige ledere og praktisere ligeløn;

54. anser det for nødvendigt at fortolke og gennemføre artikel 157, stk. 1 og 2, i TEUF 
hensigtsmæssigt og at tilpasse det relevante direktiv på EU-plan, hhv. ved gennemførelsen 
og anvendelsen på nationalt plan;

55. er overbevist om nødvendigheden af en bedre og hurtigere gennemførelse af 
bestemmelserne i det relevante direktiv, for så vidt angår ligestillingsorganerne og den 
sociale dialog, med henblik på at sikre faktisk udjævning af lønforskellen gennem 
foranstaltninger fra medlemsstaternes, arbejdsmarkedsparternes og ligestillingsorganernes 
side;

56. anser, i lyset af den økonomiske krise og de demografiske forandringer lige løn til kvinder 
og mænd for samme arbejde og et fravær af forskelsbehandling med hensyn til vederlag 
for at være af stor betydning, for så vidt angår konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
sikring af, at kvinderne i EU kan leve i værdighed;

57. fastholder, at arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre relevante organer, 
såsom offentlige ligestillingskommissioner, bør inddrages i vedtagelsen af politikker og 
foranstaltninger under medlemsstaternes nationale programmer for ligestilling på 
arbejdspladsen; mener, at formålet med deres deltagelse bør være at forbedre forståelsen 
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af og offentliggøre bedste praksis og lovgivning med henblik på at fremme en bredere 
anvendelse af ligeløn samt etablere systemer til overvågning og kontrol af deres 
gennemførelse;

58. anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en analyse, der viser, hvilke 
retsakter på EU-plan og/eller nationalt plan der kunne være egnede redskaber til hurtigst 
muligt at tilvejebringe en betydelig reduktion af lønforskellen.
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