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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 hidtil ikke har taget passende hensyn til Europa-
Parlamentets beslutning af 18. november 2008 og ikke har taget lovgivningsinitiativer 
med henblik på effektivt at løse problemet med ulige aflønning af mænd og kvinder;

2. 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 stagneret på 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 timeløn1; henviser til, at 
flexicurity-strategien ikke er velegnet til at afvikle de eksisterende forskelle mellem 
kvinder og mænd, for så vidt angår tryghed i ansættelsen og aflønning;

3. mener, at denne ulighed har væsentlige konsekvenser for kvindernes liv, navnlig i 
pensionsalderen, da lavere løn fører til lavere pension, således at kvinder, 22 %, oftere 
rammes af aldersfattigdom end mænd, 16 %;

4. henviser til, at statistikkerne bør være kohærente, sammenlignelige, kønsspecifikke, 
fuldstændige og tilpasses de nye udviklinger i arbejdets tilrettelæggelse; mener, at der 
ved evalueringen af lønforskellen ikke blot bør tages hensyn til forskellige 
bruttotimelønninger, men også til andre elementer af den individuelle aflønning og 
kvalificering;

5. fastholder nødvendigheden af at træffe foranstaltninger, som gavner fremme og 
udfoldelse af reel erhvervs- og beskæftigelsesmæssig ligestilling mellem kvinder og 
mænd;

6. anser det for meget væsentligt at fremme en ny kultur med delt ansvar, både i privatlivet 
og på arbejdspladsen, som ændrer den traditionelle rollefordeling mellem kvinder og 
mænd;

7. mener, at der er behov for lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige 
foranstaltninger på de forskellige niveauer for at overvinde lønforskellen, den 
horisontale og vertikale udelukkelse og stereotyper, for så vidt angår typisk 
kvindeaktiviteter og -sektorer;

8. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage omfattende retligt bindende bestemmelser for 
effektivt at gennemføre princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi;

9. understreger, at arbejdsmarkedets parter på alle niveauer spiller en vigtig rolle for i 
forbindelse med overenskomstforhandlinger at bekæmpe ulige aflønning af mænd og 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics.
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kvinder;

10. henviser til, at de direkte samtalepartnere i forbindelse med Kommissionens 
foranstaltninger ikke blot bør være medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, men 
også ligestillingsorganer;

11. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at træffe foranstaltninger til 
bekæmpelse af diskriminering på grundlag af køn, ulighed i uddannelsen og opdeling af 
arbejdsmarkedet samt til fordel for en velfungerende balance mellem arbejds- og 
privatliv og fuld løntransparens;

12. mener, at medlemsstaterne på grund af de ringe fremskridt bør overveje effektive 
foranstaltninger mod arbejdsgivere, der overtræder ligelønsprincippet;

– at optage følgende anbefalinger i bilaget til dets beslutningsforslag:

13. 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, uddannelse og 
videreuddannelse med familie- og privatlivet,

b) en hensigtsmæssig skatte- og socialpolitik,

c) konkrete foranstaltninger (jf. artikel 157, stk. 4, i TEUF) gennemført af 
arbejdsmarkedets parter og ligestillingsorganerne til udjævning af lønforskellen og 
opdelingen på de forskellige kontrakt- og sektormæssige områder,

e) indførelse af en klausul til sikring af ligestilling mellem kønnene og lige løn i 
forbindelse med offentlige udbud og af et særligt kvalitetscertifikat,

f) initiativer med sigte på gennemførelse af ligestillingspolitikken og lige løn i 
virksomhederne;

14. 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;

15. 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.


