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Ændringsforslag 1
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Led 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention nr. 100 
om ligeløn;

Or. en

Ændringsforslag 2
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Led 14 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til ILO's og FN's 
webseminar afholdt i marts 2011 under 
Global Compact-initiativet: "Equal Pay 
for Work of Equal Value: How do we get 
there?" (Lige løn for arbejde af samme 
værdi: Hvordan når vi dertil?);

Or. en

Ændringsforslag 3
Edit Bauer

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at kvinder i gennemsnit 
tjener 17,1 % mindre end mænd i EU, og at 
den kønsbestemte lønforskel ligger på 
mellem 3,2 % og 30,9 % i 

A. der henviser til, at kvinder ifølge de 
seneste foreløbige og ufuldstændige tal i 
gennemsnit tjener 16,4 % mindre end 
mænd i EU, og at den kønsbestemte 
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medlemsstaterne, og at fremskridtet - til 
trods for den omfattende lovgivning, som 
har været gældende i næsten 40 år, og de 
foranstaltninger, der er truffet, og de 
ressourcer, der er anvendt på at reducere 
forskellen - sker ekstremt langsomt 
(forskellen på EU-niveau var 17,7 % i 
2006, 18 % i 2008 og 17,1 % i 2009);

lønforskel ligger på mellem 1,9 % og 
27,6 % i medlemsstaterne, og at 
fremskridtet - til trods for den omfattende 
lovgivning, som har været gældende i 
næsten 40 år, og de foranstaltninger, der er 
truffet, og de ressourcer, der er anvendt på 
at reducere forskellen - sker ekstremt 
langsomt (forskellen på EU-niveau var 
17,7 % i 2006, 17,6 % i 2007, 17,4 % i 
2008, 16,9 % i 2009 og 16,4 % i 2010), og 
den kønsbestemte lønforskel kan være 
endnu højere end angivet, eftersom 
tallene for to medlemsstater stadig 
mangler;

Or. en

Ændringsforslag 4
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at kvinder i gennemsnit 
tjener 17,1 % mindre end mænd i EU, og at 
den kønsbestemte lønforskel ligger på 
mellem 3,2 % og 30,9 % i 
medlemsstaterne, og at fremskridtet - til 
trods for den omfattende lovgivning, som 
har været gældende i næsten 40 år, og de 
foranstaltninger, der er truffet, og de 
ressourcer, der er anvendt på at reducere 
forskellen - sker ekstremt langsomt 
(forskellen på EU-niveau var 17,7 % i 
2006, 18 % i 2008 og 17,1 % i 2009);

A. der henviser til, at kvinder i hele EU i 
gennemsnit fortsat tjener 16,4 % mindre 
end mænd ifølge nye tal, der blev 
offentliggjort af Kommissionen på den 
europæiske dag for ligeløn den 2. marts 
2012, og at den kønsbestemte 
lønforskelsprocent ligger på mellem 2 % i 
Polen og knap 27 % i Estland, og at 
fremskridtet - til trods for den omfattende 
lovgivning, som har været gældende i 
næsten 40 år, og de foranstaltninger, der er 
truffet, og de ressourcer, der er anvendt på 
at reducere forskellen - sker ekstremt 
langsomt (forskellen på EU-niveau var 
17,7 % i 2006, 18 % i 2008 og 17,1 % i 
2009);

Or. en
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Ændringsforslag 5
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at kvinder i gennemsnit 
tjener 17,1 % mindre end mænd i EU, og at 
den kønsbestemte lønforskel ligger på 
mellem 3,2 % og 30,9 % i 
medlemsstaterne, og at fremskridtet - til 
trods for den omfattende lovgivning, som 
har været gældende i næsten 40 år, og de 
foranstaltninger, der er truffet, og de 
ressourcer, der er anvendt på at reducere 
forskellen - sker ekstremt langsomt 
(forskellen på EU-niveau var 17,7 % i 
2006, 18 % i 2008 og 17,1 % i 2009);

A. der henviser til, at kvinder i gennemsnit 
tjener 17,1 % mindre end mænd i EU, og at 
den kønsbestemte lønforskel ligger på 
mellem 3,2 % og 30,9 % i 
medlemsstaterne, og at fremskridtet - til 
trods for den omfattende lovgivning, som 
har været gældende i næsten 40 år, og de 
foranstaltninger, der er truffet, og de 
ressourcer, der er anvendt på at reducere 
forskellen - sker ekstremt langsomt 
(forskellen på EU-niveau var 17,7 % i 
2006, 18 % i 2008 og 17,1 % i 2009), og at 
lønforskellen i flere medlemsstater endda 
er blevet større;

Or. pt

Ændringsforslag 6
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at årsagerne til 
kønsbestemte lønforskelle er komplekse, 
mangfoldige og ofte indbyrdes forbundne 
og stikker langt dybere end spørgsmålet 
om lige løn for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi; der endvidere henviser til, 
at disse årsager omfatter direkte og 
indirekte forskelsbehandling samt sociale 
og økonomiske faktorer, såsom 
sektorspecifik og beskæftigelsesmæssig 
kønsopdeling på arbejdsmarkedet, hvor 
kvinders arbejde undervurderes, ulighed i 
balancen mellem arbejds- og privatliv og 

B. der henviser til, at årsagerne til de 
vedvarende høje kønsbestemte lønforskelle 
er komplekse, mangfoldige og ofte 
indbyrdes forbundne og stikker langt 
dybere end spørgsmålet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi, og at lønforskellen ikke 
nødvendigvis er en indikator for den 
overordnede (u)lighed mellem mænd og 
kvinder, da den kun vedrører 
lønmodtagerne; der endvidere henviser til, 
at disse årsager omfatter direkte og 
indirekte forskelsbehandling samt sociale 
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traditioner og stereotype forestillinger, 
herunder i valget af uddannelsesforløb og 
ansættelsesmønstre; der henviser til, at 
forskelsbehandling, det være sig direkte 
eller indirekte, ifølge ekspertanalyser er 
ansvarlig for næsten halvdelen af 
forskellen;

og økonomiske faktorer, såsom 
beskæftigelsesmæssig samt udpræget 
horisontal og vertikal kønsopdeling på 
arbejdsmarkedet eller arbejdsmarkeder, 
hvor en betydelig del af kvinderne har 
deltidsarbejde, som ofte er dårligere betalt 
end fuldtidsarbejde, og disse 
arbejdsmarkeder har ligeledes tendens til 
at skabe store kønsbestemte lønforskelle
og undervurdere kvinders arbejde, ulighed 
i balancen mellem arbejds- og privatliv og 
traditioner og stereotype forestillinger, 
herunder i valget af uddannelsesforløb og 
følgelig af erhvervskarriere, navnlig for 
piger og kvinder, hvilket får dem til at 
vælge typiske kvindefag, som er dårligere 
betalte; der henviser til, at 
forskelsbehandling, det være sig direkte 
eller indirekte, ifølge ekspertanalyser er 
ansvarlig for næsten halvdelen af 
forskellen;

Or. en

Ændringsforslag 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at årsagerne til 
kønsbestemte lønforskelle er komplekse, 
mangfoldige og ofte indbyrdes forbundne 
og stikker langt dybere end spørgsmålet 
om lige løn for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi; der endvidere henviser til, 
at disse årsager omfatter direkte og 
indirekte forskelsbehandling samt sociale 
og økonomiske faktorer, såsom 
sektorspecifik og beskæftigelsesmæssig 
kønsopdeling på arbejdsmarkedet, hvor 
kvinders arbejde undervurderes, ulighed i 
balancen mellem arbejds- og privatliv og 
traditioner og stereotype forestillinger, 

B. der henviser til, at årsagerne til 
kønsbestemte lønforskelle er komplekse, 
mangfoldige og ofte indbyrdes forbundne 
og stikker langt dybere end spørgsmålet 
om lige løn for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi; der endvidere henviser til, 
at disse årsager omfatter direkte og 
indirekte forskelsbehandling samt sociale 
og økonomiske faktorer, såsom 
sektorspecifik og beskæftigelsesmæssig 
kønsopdeling på arbejdsmarkedet, hvor 
kvinders arbejde undervurderes, ulighed i 
balancen mellem arbejds- og privatliv og 
traditioner og stereotype forestillinger, 
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herunder i valget af uddannelsesforløb og 
ansættelsesmønstre; der henviser til, at 
forskelsbehandling, det være sig direkte 
eller indirekte, ifølge ekspertanalyser er 
ansvarlig for næsten halvdelen af 
forskellen;

herunder i valget af uddannelsesforløb, i 
skolernes vejledning, adgangen til erhverv
og ansættelsesmønstre; der henviser til, at 
forskelsbehandling, det være sig direkte 
eller indirekte, ifølge ekspertanalyser er 
ansvarlig for næsten halvdelen af 
forskellen;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Licia Ronzulli

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at lønforskellen alt 
for ofte er knyttet til den kulturelle arv og 
til juridiske og økonomiske faktorer i det 
moderne samfund;

Or. it

Ændringsforslag 9
Siiri Oviir

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at gennemførelsen af 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi er afgørende 
for ligestillingen mellem mænd og kvinder;

D. der henviser til, at gennemførelsen af 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi er afgørende 
for ligestillingen mellem mænd og kvinder;
der henviser til, at Kommissionen og 
medlemsstaterne bør opfordres til at 
indsamle og regelmæssigt offentliggøre 
statistikker, der viser ikke blot den 
gennemsnitlige timeløn, men også den 
betaling, som mænd og kvinder modtager 
for det samme arbejde eller for arbejde af 



PE483.791v01-00 8/47 AM\894584DA.doc

DA

samme værdi; 

Or. et

Ændringsforslag 10
Marina Yannakoudakis

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at det omarbejdede 
direktiv 2006/54/EF har bidraget til at 
forbedre kvindernes situation på 
arbejdsmarkedet, men ikke 
grundlæggende har ændret lovgivningen 
med hensyn til at fjerne den kønsbestemte 
lønforskel; der endvidere henviser til, at 
foreløbige undersøgelser foretaget af 
eksperter viser, at der kun er sket få eller 
ingen ændringer i medlemsstaternes 
lovgivning, og at arbejdsgiverne ikke er 
blevet pålagt sanktioner; der desuden 
henviser til, at spørgsmålets kompleksitet 
ikke kun kræver en forbedring af 
lovgivningen, men også en strategi på EU-
plan med henblik på at afhjælpe 
kønsbestemte lønforskelle, hvilket til 
gengæld kræver, at EU tager føringen med 
hensyn til at koordinere politikker, fremme 
god praksis og inddrage forskellige aktører;

E. der henviser til, at det omarbejdede 
direktiv 2006/54/EF har bidraget til at 
forbedre kvindernes situation på 
arbejdsmarkedet; der desuden henviser til, 
at spørgsmålets kompleksitet kræver en 
strategi på EU-plan med henblik på at 
afhjælpe kønsbestemte lønforskelle, hvilket 
til gengæld kræver, at EU tager føringen 
med hensyn til at koordinere politikker, 
fremme god praksis og inddrage forskellige 
aktører;

Or. en

Ændringsforslag 11
Marina Yannakoudakis

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at der er behov for en 
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fortsat flerstrenget tilgang for yderligere 
at mindske den kønsbestemte lønforskel, 
hvilket omfatter eksisterende
medlemsstatsledede strategier, der 
spænder over uddannelse, 
oplysningskampagner og belønning af 
bedste praksis; der henviser til, at det ikke 
er nødvendigt med et 
EU-lovgivningsforslag, der øger den 
administrative byrde for SMV'erne i form 
af påtvungne sanktioner og interne 
revisioner; der endvidere henviser til, at 
SMV'erne er drivkraften bag EU's 
økonomiske vækst og genopretning, og at 
det ikke er nogen fornuftig eller realistisk 
løsning med henblik på varigt at mindske 
kønsbestemte uligheder at pålægge dem 
ekstraomkostninger i en tid med hårde 
økonomiske stramninger;

Or. en

Ændringsforslag 12
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at lønforskellen ikke 
blot kan tilskrives forskelle i 
bruttotimelønnen, men at der også bør 
tages højde for elementer som personlige 
tillæg, faglig jobklassifikation, 
tilrettelæggelse af arbejdet, 
erhvervserfaring og produktivitet, hvilket 
ikke blot skal måles kvantitativt (antal 
timer, hvor arbejdstageren er fysisk til 
stede på arbejdspladsen), men også 
kvalitativt samt på grundlag af de 
konsekvenser, som 
arbejdstidsnedsættelser, ferie- og 
orlovsperioder samt sygdomsrelateret 
fravær har på lønsystemernes automatik,
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Or. es

Ændringsforslag 13
Marina Yannakoudakis

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at udviklingen viser, at 
lønningerne oftere og oftere forhandles 
individuelt, hvilket medfører en mangel på 
gennemsigtighed og informationer om det 
individualiserede lønsystem, hvilket igen 
fører til øgede lønforskelle blandt 
medarbejdere på samme niveau, og 
resultatet kan være en stigning i de 
kønsbestemte lønforskelle; der endvidere 
henviser til, at et mere decentraliseret og 
individualiseret lønsystem derfor bør 
vurderes som en ret bekymrende 
udvikling, samtidig med at databeskyttelse 
ikke kan betragtes som en legitim 
undskyldning for ikke at offentliggøre 
statistiske oplysninger om lønninger;

F. der henviser til, at udviklingen viser, at 
lønningerne oftere og oftere forhandles 
individuelt, hvilket medfører en mangel på 
gennemsigtighed og informationer om det 
individualiserede lønsystem, hvilket igen 
fører til øgede lønforskelle blandt 
medarbejdere på samme niveau, og 
resultatet kan være en stigning i de 
kønsbestemte lønforskelle;

Or. en

Ændringsforslag 14
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at udviklingen viser, at 
lønningerne oftere og oftere forhandles 
individuelt, hvilket medfører en mangel på 
gennemsigtighed og informationer om det 
individualiserede lønsystem, hvilket igen 
fører til øgede lønforskelle blandt 
medarbejdere på samme niveau, og 

F. der henviser til, at lønningerne som 
følge af arbejdsmarkedspolitikker, der 
forsøger at gøre en ende på princippet om 
og praksissen med kollektive 
overenskomstforhandlinger, oftere og 
oftere forhandles individuelt, hvilket 
medfører en mangel på gennemsigtighed 
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resultatet kan være en stigning i de 
kønsbestemte lønforskelle; der endvidere 
henviser til, at et mere decentraliseret og 
individualiseret lønsystem derfor bør 
vurderes som en ret bekymrende udvikling, 
samtidig med at databeskyttelse ikke kan 
betragtes som en legitim undskyldning for 
ikke at offentliggøre statistiske oplysninger 
om lønninger;

og informationer om det individualiserede 
lønsystem, hvilket igen fører til øgede 
lønforskelle blandt medarbejdere på 
samme niveau, og resultatet kan være en 
stigning i de kønsbestemte lønforskelle; der 
endvidere henviser til, at et mere 
decentraliseret og individualiseret 
lønsystem derfor bør vurderes som en ret 
bekymrende udvikling, samtidig med at 
databeskyttelse ikke kan betragtes som en 
legitim undskyldning for ikke at 
offentliggøre statistiske oplysninger om 
lønninger;

Or. pt

Ændringsforslag 15
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at kvindelige 
studerende i alle medlemsstaterne har en 
højere beståelsesrate end deres mandlige 
medstuderende og udgør op til hele 59 % 
af alle universitetskandidater; der 
endvidere henviser til, at kvinders 
færdigheder og kompetencer ofte 
undervurderes - navnlig i traditionelle 
kvindefag - uden nødvendigvis nogen 
begrundelse på grundlag af objektive 
kriterier;

G. der henviser til, at kvindelige 
studerende i alle medlemsstaterne har en 
højere beståelsesrate end deres mandlige 
medstuderende og udgør op til hele 59 % 
af alle universitetskandidater, men at de er 
underrepræsenteret på områder som 
matematik og IT-teknik; der henviser til, 
at kun 8,4 % ud af 1000 kvinder i alderen 
20-29 år har en kandidatgrad i matematik 
eller teknologi sammenlignet med 17,6 % 
af mændene; der endvidere henviser til, at 
kvinders færdigheder og kompetencer ofte 
undervurderes - navnlig i traditionelle 
kvindefag - uden nødvendigvis nogen 
begrundelse på grundlag af objektive 
kriterier, og at der følgelig er færre 
kvinder, der arbejder i tekniske og 
videnskabelige erhverv: kun 29 % af alle 
forskere og ingeniører i EU er kvinder, 
hvilket medfører, at kvinder arbejder i 
mindre ansete og dårligere betalte 
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erhvervssektorer;

Or. en

Ændringsforslag 16
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at kønsbestemte 
lønforskelle i henhold til ekspertanalyser 
begynder at være synlige, når en kvinde 
vender tilbage til arbejdsmarkedet efter sin 
første barselsorlov; der endvidere henviser 
til, at kvinders langsommere, kortere 
og/eller afbrudte karrierer også skaber en 
kønsforskel i bidragene til personlige 
pensionskonti og således øger kvindernes 
risiko for fattigdom i alderdommen

H. der henviser til, at kønsbestemte 
lønforskelle i henhold til ekspertanalyser 
begynder at være synlige, når en kvinde 
vender tilbage til arbejdsmarkedet efter sin 
første barselsorlov; der endvidere henviser 
til, at kvinders langsommere, kortere 
og/eller afbrudte karrierer også skaber en 
kønsforskel i bidragene til de sociale 
sikringsordninger og således øger 
kvindernes risiko for fattigdom i 
alderdommen; der henviser til, at kvinder i 
EU generelt er mere berørt af 
arbejdsløshed end mænd (Eurostat, 31. 
januar 2012);

Or. pt

Ændringsforslag 17
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt H a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ha. der henviser til, at et lønsystem, der 
tager hensyn til anciennitet ved 
beregningen af lønnen, er ufordelagtigt 
for kvinder, hvis karriereforløb (gentagne 
gange) afbrydes på grund af eksterne 
faktorer som f.eks. børnerelateret orlov, 
forskellige erhvervsvalg eller nedsat 
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arbejdstid, hvilket betyder, og medfører, at 
disse kvinder permanent og strukturelt 
stilles dårligere,

Or. es

Ændringsforslag 18
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at kvinder oftere er ansat 
i deltidsjob, og at den kønsbestemte 
lønforskel er næsten dobbelt så stor blandt 
deltidsansatte end blandt fuldtidsansatte;

I. der henviser til, at kvinder oftere er ansat 
i deltidsjob, og at den kønsbestemte 
lønforskel er næsten dobbelt så stor blandt 
deltidsansatte som blandt fuldtidsansatte;
der henviser til, at kvinder og især yngre 
kvinder udgør størstedelen af 
arbejdstagere i usikre arbejdsforhold, 
navnlig i den private sektor, hvilket har 
indvirkning på deres adgang til 
socialsikring i forbindelse med barsel, 
sygdom og alderdom; der henviser til, at 
kvinder på grund af deres ret til 
barselsorlov ofte bliver ulovligt 
forskelsbehandlet af deres arbejdsgivere i 
forbindelse med tildeling af loyalitets-
eller produktivitetsbonusser; 

Or. pt

Ændringsforslag 19
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt I a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ia. der henviser til, at der er tendens til at 
undervurdere erhverv og arbejdspladser, 
hvor kvinder er i overtal, i forhold til dem, 
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hvor mænd er i overtal, og at vurderingen 
ikke nødvendigvis er baseret på objektive 
kriterier,

Or. es

Ændringsforslag 20
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt I b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ib. der henviser til, at de til rådighed 
værende data viser, at den økonomiske 
belønning til kvinder for erhvervede 
kvalifikationer og erfaringer er ringere 
end til mænd; der henviser til, at der 
sideløbende med gennemførelsen af 
princippet om lige løn for samme arbejde, 
som ikke må fordrejes af en stereotyp 
kønsopfattelse, skal ske en løsrivelse fra 
de samfundsmæssige roller, som hidtil i 
betydelig grad har præget uddannelses-
og erhvervsvalg, og at uddannelse kan og 
skal bidrage til at fjerne kønsstereotyper 
fra samfundet; der endvidere henviser til, 
at barselsorlov og forældreorlov ikke må 
føre til forskelsbehandling af kvinder på 
arbejdsmarkedet;

Or. es

Ændringsforslag 21
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at kvinder arbejder i 
industrier eller sektorer med lave lønninger 

J. der henviser til, at arbejdsgiverne i 
kvindedominerede industrier eller sektorer 
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og mindre kollektiv repræsentation samt 
en dårlig position ved 
overenskomstforhandlinger;

betaler lavere lønninger, og at den 
kollektive repræsentation i disse industrier 
og erhverv er mindre og positionen ved 
overenskomstforhandlinger dårligere;

Or. pt

Ændringsforslag 22
Andrea Češková

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at kvinder arbejder i 
industrier eller sektorer med lave lønninger 
og mindre kollektiv repræsentation samt en 
dårlig position ved 
overenskomstforhandlinger;

J. der henviser til, at kvinder oftere 
arbejder i industrier eller sektorer med lave 
lønninger og mindre kollektiv 
repræsentation samt en dårlig position ved 
overenskomstforhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 23
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt K a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ka. der henviser til, at de til rådighed 
værende data viser, at den økonomiske 
belønning til kvinder for erhvervede 
kvalifikationer og erfaringer er ringere 
end til mænd; der henviser til, at der 
sideløbende med gennemførelsen af 
princippet om lige løn for samme arbejde, 
som ikke må fordrejes af en stereotyp 
kønsopfattelse, skal ske en løsrivelse fra 
de samfundsmæssige roller, som hidtil i 
betydelig grad har præget uddannelses-
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og erhvervsvalg; der endvidere henviser 
til, at barselsorlov og forældreorlov ikke 
må føre til forskelsbehandling af kvinder 
på arbejdsmarkedet;

Or. es

Ændringsforslag 24
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt K b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Kb. der henviser til, at ligestilling mellem 
mænd og kvinder på pensionsområdet er 
blevet fastsat som et mål;

Or. es

Ændringsforslag 25
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt K c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Kc. der henviser til, at der findes en 
kønsrelateret digital kløft, der har en klar 
indvirkning på lønområdet, der henviser 
til, at det er absolut nødvendigt med en 
effektiv livslang læring, der er tilpasset 
kvinders specifikke behov, for at leve op 
til de teknologiske og sociale ændringer, 
der sker i vort samfund;

Or. es

Ændringsforslag 26
Iratxe García Pérez



AM\894584DA.doc 17/47 PE483.791v01-00

DA

Forslag til beslutning
Punkt K d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Kd. der henviser til, at lønforskellen er 
endnu mere udtalt blandt 
indvandrerkvinder, handicappede 
kvinder, kvinder tilhørende mindretal og 
ufaglærte kvinder;

Or. es

Ændringsforslag 27
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at kun få sager om 
forskelsbehandling i form af en 
kønsbestemt lønforskel finder vej til 
kompetente domstole; der endvidere 
henviser til, at der er mange forklaringer på 
denne knaphed, herunder manglende 
informationer om løn, det problematiske 
sammenligningsgrundlag og sagsøgernes 
mangel på personlige midler;

L. der henviser til, at kun få sager om 
forskelsbehandling i form af en 
kønsbestemt lønforskel finder vej til 
kompetente domstole; der endvidere 
henviser til, at der er mange forklaringer på 
denne knaphed, herunder manglende 
informationer om løn, det problematiske 
sammenligningsgrundlag, sagsøgernes 
mangel på personlige midler og den 
mangelfulde anvendelse af kontrol og 
sanktioner over for virksomheder, som 
ikke offentliggør lønoplysninger;

Or. pt

Ændringsforslag 28
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt L a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

La. der henviser til, at de såkaldte 
økonomiske spareforanstaltninger, der er 
blevet iværksat, og hvorved 
arbejdstagerne er blevet frataget 
rettigheder under påskud af den 
økonomiske krise, har forværret 
kvindernes sociale og arbejdsmæssige 
forhold endnu mere, især på grund af den 
voksende arbejdsløshed, lønnedsættelser, 
nedskæring i de sociale ydelser og 
gennemførelse af politikker, der forsøger 
at gøre en ende på princippet om 
kollektive overenskomstforhandlinger; 

Or. pt

Ændringsforslag 29
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt L a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

La. der henviser til, at det er vigtigt med 
kønsopdelte data og aktualiserede retlige 
rammer, der tager højde for 
kønsrelaterede forskelle, og som åbner 
mulighed for at gøre noget ved årsagerne 
til lønforskellen;

Or. es

Ændringsforslag 30
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt M a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ma. der henviser til, at Parlamentet 
gentagne gange har opfordret 
Kommissionen til at tage initiativer, 
herunder en revision af den eksisterende 
lovgivning, til at bekæmpe lønforskellen, 
fjerne risikoen for fattigdom blandt 
pensionister og sikre dem en anstændig 
levestandard,

Or. es

Ændringsforslag 31
Barbara Matera

Forslag til beslutning
Punkt M a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ma. der henviser til, at kvinder har større 
risiko for fattigdom i alderdommen på 
grund af den direkte indvirkning, som den 
kønsbestemte lønforskel har på 
pensionerne, og også fordi de har en 
længere forventet levetid end mænd;

Or. it

Ændringsforslag 32
Marina Yannakoudakis

Forslag til beslutning
Punkt 1 – led 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- sanktioner udgår

Or. en
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Ændringsforslag 33
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. anerkender, at en tilgang på mange 
niveauer og med mange facetter kræver, at 
EU tager føringen med at koordinere 
politikker, fremme god praksis og 
inddrage forskellige aktører såsom 
arbejdsmarkedets parter i Europa med det 
formål at skabe en fælles europæisk 
strategi for at afhjælpe den kønsbestemte 
lønforskel;

2. anerkender, at en tilgang på mange 
niveauer og med mange facetter kræver, at 
medlemsstaterne fremmer god praksis og 
iværksætter politikker til at afhjælpe den 
kønsbestemte lønforskel;

Or. pt

Ændringsforslag 34
Andrea Češková

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. anerkender, at en tilgang på mange 
niveauer og med mange facetter kræver, at 
EU tager føringen med at koordinere 
politikker, fremme god praksis og inddrage 
forskellige aktører såsom arbejdsmarkedets 
parter i Europa med det formål at skabe en 
fælles europæisk strategi for at afhjælpe 
den kønsbestemte lønforskel;

2. anerkender, at der er adskillige faktorer, 
som forøger den kønsbestemte lønforskel, 
og anerkender derfor, at en tilgang på 
mange niveauer og med mange facetter 
kræver, at EU tager føringen med at 
koordinere politikker, fremme god praksis 
og inddrage forskellige aktører såsom 
arbejdsmarkedets parter i Europa med det 
formål at skabe en fælles europæisk 
strategi for at afhjælpe den kønsbestemte 
lønforskel;

Or. en

Ændringsforslag 35
Franziska Katharina Brantner
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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. anerkender, at en tilgang på mange 
niveauer og med mange facetter kræver, at 
EU tager føringen med at koordinere 
politikker, fremme god praksis og inddrage 
forskellige aktører såsom arbejdsmarkedets 
parter i Europa med det formål at skabe en 
fælles europæisk strategi for at afhjælpe 
den kønsbestemte lønforskel;

2. anerkender, at en tilgang på mange 
niveauer og med mange facetter kræver, at 
EU tager føringen med at koordinere 
politikker, fremme god praksis og inddrage 
forskellige aktører såsom arbejdsmarkedets 
parter og ngo'er i Europa med det formål 
at skabe en fælles europæisk strategi for at 
afhjælpe den kønsbestemte lønforskel;

Or. en

Ændringsforslag 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre og håndhæve det omarbejdede 
direktiv 2006/54/EF konsekvent og til at 
anspore den private sektor til at spille en 
mere aktiv rolle for at fjerne den 
kønsbestemte lønforskel;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre og håndhæve det omarbejdede 
direktiv 2006/54/EF konsekvent og til at 
anspore den private og offentlige sektor til 
at spille en mere aktiv rolle for at fjerne 
den kønsbestemte lønforskel;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre og håndhæve det omarbejdede 

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre og håndhæve det omarbejdede 
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direktiv 2006/54/EF konsekvent og til at 
anspore den private sektor til at spille en 
mere aktiv rolle for at fjerne den 
kønsbestemte lønforskel;

direktiv 2006/54/EF konsekvent og til at 
insistere på, at den private sektor gør sin 
pligt med hensyn til at gennemføre ligeløn 
til mænd og kvinder.

Or. pt

Ændringsforslag 38
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre og håndhæve det omarbejdede 
direktiv 2006/54/EF konsekvent og til at 
anspore den private sektor til at spille en 
mere aktiv rolle for at fjerne den 
kønsbestemte lønforskel;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre og håndhæve det omarbejdede 
direktiv 2006/54/EF konsekvent og til at 
anspore den private sektor til at spille en 
mere aktiv rolle for at fjerne den 
kønsbestemte lønforskel samt til at tillade, 
at parterne forhandler sig frem til planer 
for ligestilling mellem mænd og kvinder 
på virksomhedsplan, nationalt plan og 
EU-plan; medlemsstaterne og 
Kommissionen bør opfordre 
arbejdsmarkedets parter, herunder 
arbejdsgiverne, til at anvende 
kønsneutrale jobevalueringsordninger, 
iværksætte jobklassifikationssystemer og 
fremme tanken om lige løn for lige 
arbejde;

Or. en

Ændringsforslag 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 5 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5b. opfordrer medlemsstaterne til selv at 
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vise et godt eksempel med hensyn til at 
bekæmpe den lønforskel, som kvinder er 
ofre for, i administrationen samt i 
offentlige institutioner og virksomheder;

Or. fr

Ændringsforslag 40
Silvia Costa

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. understreger betydningen af at forhøje 
niveauet for de imputerede bidrag og 
forlænge varigheden deraf i tilfælde af 
obligatorisk eller frivillig barselsorlov 
eller orlov til at pleje ældre og 
forsørgelsesberettigede 
familiemedlemmer;

Or. it

Ændringsforslag 41
Licia Ronzulli

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. påpeger, at kvinder alt for ofte – ud 
over forskellen i deres løn – har færre 
rettigheder og mindre beskyttelse end 
deres mandlige kolleger; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at følge op på 
Europa-Parlamentets beslutning af 20. 
oktober 2010 om forbedring af 
sikkerheden og sundheden på 
arbejdspladsen for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer;
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Or. it

Ændringsforslag 42
Silvia Costa

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6b. opfordrer til indførelse af gratis eller 
billige systemer til fastlæggelse af 
bidragsperioder i betragtning af, at der 
ofte er afbræk i kvinders arbejdsliv;

Or. it

Ændringsforslag 43
Edit Bauer

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. glæder sig over Kommissionens dag for 
ligeløn-initiativ, som første gang fandt sted 
den 5. marts 2011;

7. glæder sig over Kommissionens dag for 
ligeløn-initiativ, som første gang fandt sted 
den 5. marts 2011, og som blev afholdt for 
anden gang den 2. marts 2012;

Or. en

Ændringsforslag 44
Andrea Češková

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7 a. bemærker, at lønforskelle med 
baggrund i andre faktorer såsom race, 
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etnisk oprindelse, seksuel orientering og 
religion ikke vil blive tolereret;

Or. en

Ændringsforslag 45
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. understreger betydningen af at 
analysere data for at vurdere krisens 
indvirkning på lønforskelle og kvinders 
arbejdsvilkår, især under hensyntagen til 
lønniveau, omfanget af afskedigelser og 
virksomhedslukninger, antallet af 
arbejdstagere, der får udbetalt løn med 
forsinkelse, og antallet af virksomheder, 
der sender folk hjem på grund af 
arbejdsmangel; 

Or. pt

Ændringsforslag 46
Andrea Češková

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. opfordrer indtrængende de 
medlemsstater, der har den største 
kønsbestemte lønforskel, til at arbejde tæt 
sammen med de medlemsstater, der har 
den mindste kønsbestemte lønforskel, for 
at bedste praksis virkelig kan blive delt og 
videreudviklet;

Or. en
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Ændringsforslag 47
Licia Ronzulli

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at bekæmpe 
lønforskelle mellem kønnene i alle EU-
politikker og nationale programmer;

Or. it

Ændringsforslag 48
Andrea Češková

Forslag til beslutning
Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9 b. foreslår, at medlemsstaterne måske 
ønsker at udpege en ligelønschampion til 
at overvåge situationen i de enkelte 
medlemsstater og rapportere tilbage til 
deres nationale parlamenter samt til 
Europa-Parlamentet om de fremskridt, 
der gøres;

Or. en

Ændringsforslag 49
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. opfordrer Kommissionen til at udgår
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revidere Rådets direktiv om rammeaftalen 
vedrørende deltidsarbejde med henblik på 
at fjerne den kønsbestemte lønforskel;

Or. pt

Ændringsforslag 50
Inês Cristina Zuber

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at 
påtage sig deres del af ansvaret for at skabe 
en mere lige lønstruktur for mænd og 
kvinder;

11. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at 
påtage sig deres del af ansvaret for at skabe 
en mere lige lønstruktur for mænd og 
kvinder, med de højeste lønninger som 
referencepunkt;

Or. pt

Ændringsforslag 51
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at 
påtage sig deres del af ansvaret for at skabe 
en mere lige lønstruktur for mænd og 
kvinder;

11. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at 
påtage sig deres del af ansvaret for at skabe 
en mere lige lønstruktur for mænd og 
kvinder, sørge for uddannelseskurser i 
forhandlingsteknik, herunder i 
lønforhandling, øge bevidstheden om 
ligeløn - som udgangspunkt for at arbejde 
hen imod obligatoriske lønrevisioner, og 
at styrke kvinders stillinger i 
arbejdsmarkedsstrukturen, navnlig i 
forbindelse med stillinger med 
beslutningsansvar; 

Or. en
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Ændringsforslag 52
Franziska Katharina Brantner

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. opfordrer Kommissionen til at 
indføje overtrædelse af princippet om 
ligeløn i anvendelsesområdet for sit 
kommende forslag til et horisontalt 
direktiv om kollektiv klage, og opfordrer 
medlemsstaterne til at skabe mulighed for 
sådanne kollektive klager som middel til, 
at enkeltpersoner og/eller interesserede 
organisationer såsom ngo'er og 
fagforeninger kan indbringe en sag for 
retten på vegne af eller til støtte for 
samtykkende sagsøgere og meddele ngo'er 
og fagforeninger søgsmålskompetence til 
at repræsentere ofre for 
forskelsbehandling, herunder også i 
administrative procedurer;

Or. en

Ændringsforslag 53
Franziska Katharina Brantner

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. understreger, at kun ganske få sager 
om forskelsbehandling i form af 
kønsbestemte lønforskelle har fundet vej 
til kompetente (almindelige eller 
administrative) domstole; finder, at der 
burde anvendes omvendt bevisbyrde;

Or. en
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Ændringsforslag 54
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationerne til sammen at 
finde frem til objektive 
arbejdsevalueringsinstrumenter, således at 
man kan mindske lønforskellen mellem 
kvinder og mænd;

12. opfordrer medlemsstaterne og 
arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationerne til sammen at 
finde frem til objektive 
arbejdsevalueringsinstrumenter, således at 
lønforskellen mellem kvinder og mænd kan 
mindskes;

Or. en

Ændringsforslag 55
Britta Thomsen

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. opfordrer medlemsstaterne til at 
fastsætte mål, strategier og tidsfrister for 
at mindske den kønsbestemte lønforskel 
og skabe lige løn for samme arbejde og 
for arbejde af samme værdi;

Or. en

Ændringsforslag 56
Andrea Češková

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 1, afsnit 1, led 1
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Henstilling Ændringsforslag

- Kønsbestemt lønforskel, hvis definition 
ikke kun må omfatte bruttotimelønnen, idet 
der er behov for at skelne mellem 
ukorrigeret og "netto" kønsbestemt 
lønforskel;

- Kønsbestemt lønforskel, hvis definition 
ikke kun må omfatte bruttotimelønnen, idet 
der er behov for at skelne mellem 
ukorrigeret og "netto" kønsbestemt 
lønforskel samt for at skelne mellem 
forskellige sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 57
Iratxe García Pérez

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 1, afsnit 1, led 3 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- pensionsforskelle (i forskellige 
pensionsordningssøjler, f.eks. i 
opsparingsbaserede ordninger og 
arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, som 
en fortsættelse af 
lønforskelsbehandlingen efter 
pensionering);

Or. es

Ændringsforslag 58
Inês Cristina Zuber

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 1, afsnit 1, led 3 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- ”ligestillet” arbejde (i forskellige 
erhvervskategorier); 

Or. pt
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Ændringsforslag 59
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 1, afsnit 1, led 3 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- arbejde af samme værdi, med henblik på 
at angive relevante faktorer; 

Or. en

Ændringsforslag 60
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 1, afsnit 1, led 3 b (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- Arbejdsgiver, med henblik på at 
forskellige afdelinger under samme 
ledelse, som er ansvarlig for de ansattes 
lønninger (og for eventuelle lønmæssige 
uligheder), betragtes som en og samme 
arbejdsgiver; 

Or. en

Ændringsforslag 61
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 1, afsnit 1, led 3 c (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- Faglige og kollektive overenskomster –
det bør tydeliggøres, at stillinger, der 
hører under forskellige kollektive 
overenskomster og forskellige 
fagområder, kan sammenlignes i retten, 
forudsat at stillingerne kan sammenlignes 
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som samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi; 

Or. en

Ændringsforslag 62
Inês Cristina Zuber

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.1

Henstilling Ændringsforslag

2.1. Manglen på information og den 
manglende opmærksomhed blandt 
arbejdsgivere og arbejdstagere med 
hensyn til de eksisterende mulige 
lønforskelle inden for en virksomhed samt 
deres uvidenhed svækker gennemførelsen 
af det princip, der er nedfældet i traktaten 
og den eksisterende lovgivning.

Anvendelsen af forskellig løn til mænd og 
kvinder er en indtægtskilde for 
arbejdsgiverne. Imidlertid har 
offentligheden generelt og arbejdstagerne 
selv ofte ikke kendskab til dette faktum.
Manglen på information om de 
eksisterende mulige lønforskelle inden for 
en virksomhed samt uvidenhed svækker 
gennemførelsen af det princip, der er 
nedfældet i traktaten og den eksisterende 
lovgivning.

Or. pt

Ændringsforslag 63
Iratxe García Pérez

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.2

Henstilling Ændringsforslag

2.2. Medlemsstaterne bør erkende manglen 
på præcise, sammenlignelige og 
sammenhængende statistiske data, 
herunder om kønsbestemte lønforskelle for 
deltidsarbejde, og det lavere lønniveau for 
kvinder, især inden for de traditionelle 
kvindefag, og følgelig fuldt ud tage hensyn 
til lønforskellen mellem kønnene i deres 
sociale politikker og behandle den som et 

2.2. Medlemsstaterne bør erkende manglen 
på præcise, sammenlignelige og 
sammenhængende statistiske data, navnlig
om kønsbestemte lønforskelle for 
deltidsarbejde og kønsbestemte 
pensionsforskelle, og det lavere lønniveau 
for kvinder, især inden for de traditionelle 
kvindefag, og følgelig fuldt ud tage hensyn 
til lønforskellen mellem kønnene i deres 
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alvorligt problem. sociale politikker og behandle den som et 
alvorligt problem. 

Or. es

Ændringsforslag 64
Marina Yannakoudakis

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.3

Henstilling Ændringsforslag

2.3. Det er derfor af afgørende betydning, 
at jævnlige lønrevisioner samt 
tilgængelige informationer om 
resultaterne heraf gøres obligatoriske for 
virksomheder (f.eks. i virksomheder med 
mindst 100 ansatte, og hvor mindst 10 % 
af de ansatte er kvinder). Denne 
forpligtelse bør ligeledes finde anvendelse 
på alle former for løntillæg. Disse 
oplysninger bør være tilgængelige for 
arbejdstagerne, fagforeningerne og 
relevante myndigheder (f.eks. 
arbejdstilsyn og ligestillingsorganer).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 65
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.3

Henstilling Ændringsforslag

2.3. Det er derfor af afgørende betydning, 
at jævnlige lønrevisioner samt tilgængelige 
informationer om resultaterne heraf gøres 
obligatoriske for virksomheder (f.eks. i 
virksomheder med mindst 100 ansatte, og 
hvor mindst 10 % af de ansatte er kvinder). 
Denne forpligtelse bør ligeledes finde 

2.3. Det er derfor af afgørende betydning, 
at jævnlige lønrevisioner samt 
offentliggørelsen af resultaterne heraf 
gøres obligatoriske for virksomheder 
(f.eks. i virksomheder med mindst 30 
ansatte, og hvor hvert køn udgør mindst 
10 % af de ansatte). Denne forpligtelse bør 
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anvendelse på alle former for løntillæg. 
Disse oplysninger bør være tilgængelige 
for arbejdstagerne, fagforeningerne og 
relevante myndigheder (f.eks. 
arbejdstilsyn og ligestillingsorganer).

ligeledes finde anvendelse på alle former 
for løntillæg.

Or. en

Ændringsforslag 66
Andrea Češková

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.3

Henstilling Ændringsforslag

2.3. Det er derfor af afgørende betydning, 
at jævnlige lønrevisioner samt tilgængelige 
informationer om resultaterne heraf gøres 
obligatoriske for virksomheder (f.eks. i 
virksomheder med mindst 100 ansatte, og 
hvor mindst 10 % af de ansatte er kvinder). 
Denne forpligtelse bør ligeledes finde 
anvendelse på alle former for løntillæg. 
Disse oplysninger bør være tilgængelige 
for arbejdstagerne, fagforeningerne og 
relevante myndigheder (f.eks. arbejdstilsyn 
og ligestillingsorganer).

2.3. Det er derfor af afgørende betydning, 
at jævnlige lønrevisioner samt tilgængelige 
informationer om resultaterne heraf –
under hensyntagen til beskyttelse af 
personligoplysninger – foretages frivilligt
i virksomheder (f.eks. i virksomheder med 
mindst 100 ansatte, og hvor mindst 10 % af 
de ansatte er kvinder). Denne forpligtelse 
kan ligeledes finde anvendelse på alle 
former for løntillæg. Disse oplysninger bør 
være tilgængelige for arbejdstagerne, 
fagforeningerne og relevante myndigheder 
(f.eks. arbejdstilsyn og 
ligestillingsorganer).

Or. en

Ændringsforslag 67
Andrea Češková

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.4

Henstilling Ændringsforslag

2.4. Arbejdsgiverne bør forelægge 
resultater i form af lønstatistikker fordelt 

2.4. Arbejdsgiverne bør under 
hensyntagen til beskyttelse af 
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efter køn for arbejdstagerne og disses 
repræsentanter. Disse oplysninger skal 
indsamles på sektorplan og nationalt plan i 
de enkelte medlemsstater.

personligoplysninger forelægge resultater i 
form af lønstatistikker fordelt efter køn for 
arbejdstagerne og disses repræsentanter. 
Disse oplysninger skal indsamles på 
sektorplan og nationalt plan i de enkelte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 68
Marina Yannakoudakis

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.5

Henstilling Ændringsforslag

2.5. Der bør stilles krav til arbejdsgiverne 
om at vedtage en politik om 
gennemsigtighed for lønsammensætning 
og -strukturer, herunder ekstra 
lønudbetalinger, bonusser og andre 
fordele, som er en del af vederlaget.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 69
Siiri Oviir

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.5 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

2.5a. Lønningerne til nationale eller 
lokale myndigheders ansatte, herunder 
ekstrabetaling, bonusser eller andre 
fordele, som udgør en del af aflønningen, 
bør offentliggøres;

Or. et
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Ændringsforslag 70
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 2, afsnit 2.5 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

2.5a. Når lønstatistikker viser individuelle 
lønforskelle eller lønforskelle mellem 
grupper på baggrund af køn, er 
arbejdsgiverne forpligtet til at analysere 
disse forskelle yderligere og træffe 
foranstaltninger til at fjerne dem. 

Or. en

Ændringsforslag 71
Andrea Češková

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 3, afsnit 3.1

Henstilling Ændringsforslag

3.1. Begrebet arbejdsværdi bør baseres på 
kvalifikationer, kompetencer eller ansvar 
med fokus på arbejdets kvalitet med 
henblik på at fremme lige muligheder for 
kvinder og mænd og bør ikke være præget 
af en stereotyp opfattelse, som ikke gavner 
kvinder, hvor der f.eks. lægges vægt på 
fysisk styrke frem for samarbejdsevne eller 
ansvar. Derfor bør kvinderne sikres 
information, bistand og/eller uddannelse i 
forbindelse med lønforhandlinger, 
jobklassifikation og fastsættelse af 
lønskalaer. Brancher og virksomheder bør 
kunne opfordres til at evaluere deres 
klassifikationssystemer i lyset af den 
obligatoriske integration af 
ligestillingsaspektet og foretage de 
nødvendige ændringer.

Begrebet arbejdsværdi bør baseres på 
kvalifikationer, kompetencer eller ansvar 
med fokus på arbejdets kvalitet med 
henblik på at fremme lige muligheder for 
kvinder og mænd og bør ikke være præget 
af en stereotyp opfattelse, som ikke gavner 
kvinder, hvor der f.eks. lægges vægt på 
fysisk styrke frem for samarbejdsevne eller 
ansvar. Derfor bør kvinderne sikres korrekt
information om den relevante lønklasse.
Brancher og virksomheder bør kunne 
opfordres til at evaluere deres 
klassifikationssystemer i lyset af den 
obligatoriske integration af 
ligestillingsaspektet og foretage de 
nødvendige ændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 3, afsnit 3.1

Henstilling Ændringsforslag

3.1. Begrebet arbejdsværdi bør baseres på 
kvalifikationer, kompetencer eller ansvar 
med fokus på arbejdets kvalitet med 
henblik på at fremme lige muligheder for 
kvinder og mænd og bør ikke være præget 
af en stereotyp opfattelse, som ikke gavner 
kvinder, hvor der f.eks. lægges vægt på 
fysisk styrke frem for samarbejdsevne eller 
ansvar. Derfor bør kvinderne sikres 
information, bistand og/eller uddannelse i 
forbindelse med lønforhandlinger, 
jobklassifikation og fastsættelse af 
lønskalaer.

3.1. Begrebet arbejdsværdi bør baseres på 
kvalifikationer, samarbejdsevne og ansvar 
med fokus på arbejdets kvalitet med 
henblik på at fremme lige muligheder for 
kvinder og mænd og bør ikke være præget 
af en stereotyp opfattelse, som ikke gavner 
kvinder, hvor der f.eks. lægges vægt på 
fysisk styrke frem for samarbejdsevne eller 
ansvar. Derfor bør kvinderne sikres 
information, bistand og/eller uddannelse i 
forbindelse med lønforhandlinger, 
jobklassifikation og fastsættelse af 
lønskalaer.

Or. en

Ændringsforslag 73
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 3, afsnit 3.1 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

3.1a. I forbindelse med jobevaluering og 
oprettelse af jobklassifikationssystemer 
bør der anvendes et kønsneutralt begreb 
for værdi og dermed sikres, at arbejde 
med ansvar for andre mennesker 
betragtes som arbejde af samme værdi 
som arbejde med ansvar for materielle 
eller økonomiske ressourcer. 

Or. en
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Ændringsforslag 74
Marina Yannakoudakis

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 3, afsnit 3.2

Henstilling Ændringsforslag

3.2. Kommissionens initiativ bør tilskynde 
medlemsstaterne til at indføre 
jobklassifikation, der er i 
overensstemmelse med princippet om 
ligestilling af kvinder og mænd, og som 
giver både arbejdsgiverne og 
arbejdstagerne mulighed for at identificere 
en mulig forskelsbehandling med hensyn 
til løn på baggrund af en uretfærdig 
lønskaladefinition. Det er fortsat vigtigt, at 
de nationale love og traditioner vedrørende 
arbejdsmarkedsordninger respekteres. 
Sådanne arbejdsevaluerings- og 
klassifikationselementer bør desuden 
være gennemsigtige og gøres tilgængelige 
for alle berørte parter samt arbejdstilsyn 
og ligestillingsorganer.

3.2. Kommissionens initiativ bør tilskynde 
medlemsstaterne til at indføre 
jobklassifikation, der er i 
overensstemmelse med princippet om 
ligestilling af kvinder og mænd, og som 
giver både arbejdsgiverne og 
arbejdstagerne mulighed for at identificere 
en mulig forskelsbehandling med hensyn 
til løn på baggrund af en uretfærdig 
lønskaladefinition. Det er fortsat vigtigt, at 
de nationale love og traditioner vedrørende 
arbejdsmarkedsordninger respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 75
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 3, afsnit 3.2

Henstilling Ændringsforslag

3.2. Kommissionens initiativ bør tilskynde 
medlemsstaterne til at indføre 
jobklassifikation, der er i 
overensstemmelse med princippet om 
ligestilling af kvinder og mænd, og som 
giver både arbejdsgiverne og 
arbejdstagerne mulighed for at identificere 
en mulig forskelsbehandling med hensyn 
til løn på baggrund af en uretfærdig 
lønskaladefinition. Det er fortsat vigtigt, at 

(Vedrører ikke den danske tekst).
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de nationale love og traditioner vedrørende 
arbejdsmarkedsordninger respekteres. 
Sådanne arbejdsevaluerings- og 
klassifikationselementer bør desuden være 
gennemsigtige og gøres tilgængelige for 
alle berørte parter samt arbejdstilsyn og 
ligestillingsorganer. 

Or. en

Ændringsforslag 76
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 3, afsnit 3.4

Henstilling Ændringsforslag

3.4. En kønsneutral jobevaluering bør være 
baseret på systemer for klassificering og 
indplacering af personale og 
arbejdstilrettelæggelse samt på faglig 
erfaring og produktivitet, som først og 
fremmest skal vurderes ud fra kvalitative 
kriterier, og de skal fungere som 
oplysningskilde og evalueringsramme i 
forbindelse med lønfastsættelsen under 
behørig hensyntagen til princippet om 
gennemsigtighed og sammenlignelighed.

3.4. En kønsneutral jobevaluering bør være 
baseret på nye systemer for klassificering 
og indplacering af personale og 
arbejdstilrettelæggelse samt på faglig 
erfaring og produktivitet, som først og 
fremmest skal vurderes ud fra kvalitative 
kriterier såsom uddannelse og andre 
kvalifikationer, fysiske og psykiske krav 
og ansvar for menneskelige og materielle 
ressourcer, og de skal fungere som 
oplysningskilde og evalueringsramme i 
forbindelse med lønfastsættelsen under 
behørig hensyntagen til princippet om 
sammenlignelighed.

Or. en

Ændringsforslag 77
Marina Yannakoudakis

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 4

Henstilling Ændringsforslag

Ligestillingsorganerne bør spille en større Ligestillingsorganerne bør spille en større 
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rolle i forbindelse med nedbringelsen af 
den kønsbestemte lønforskel. De bør have 
beføjelse til at kontrollere og rapportere 
samt så vidt muligt sikre mere effektiv og 
uafhængig håndhævelse af 
ligestillingslovgivningen, samtidig med at 
de bør modtage en passende finansiering. 
Artikel 20 i direktiv 2006/54/EF bør 
revideres med henblik på at styrke deres 
mandat gennem:

rolle i forbindelse med nedbringelsen af 
den kønsbestemte lønforskel. De bør have 
beføjelse til at kontrollere og rapportere. 
Artikel 20 i direktiv 2006/54/EF bør 
revideres med henblik på at styrke deres 
mandat gennem:

- støtte og rådgivning til personer, som har 
været udsat for forskelsbehandling med 
hensyn til løn

- støtte og rådgivning til personer, som har 
været udsat for forskelsbehandling med 
hensyn til løn

- uafhængige undersøgelser af 
lønforskellen

- uafhængige undersøgelser af 
lønforskellen

- offentliggørelse af uvildige rapporter og 
fremsættelse af henstillinger om ethvert 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling

- offentliggørelse af uvildige rapporter og 
fremsættelse af henstillinger om ethvert 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling

- retlige beføjelser til at indlede deres egen 
undersøgelse
- retlige beføjelser til at iværksætte 
sanktioner i tilfælde af overtrædelse af 
princippet om lige løn for samme arbejde 
og/eller til at indbringe løndiskrimination 
for retten
- særlig uddannelse af arbejdsmarkedets 
parter og advokater, dommere og 
ombudsmænd på grundlag af en 
værktøjskasse med analytiske instrumenter 
og målrettede foranstaltninger, der kan 
anvendes enten ved udarbejdelsen af 
kontrakter, eller når det kontrolleres, om 
regler og politikker med henblik på at 
afhjælpe lønforskellen reelt gennemføres, 
samt uddannelseskurser og 
uddannelsesmateriale om 
ikkediskriminerende arbejdsvurdering til 
arbejdsgiverne.

- særlig uddannelse af arbejdsmarkedets 
parter og advokater, dommere og 
ombudsmænd på grundlag af en 
værktøjskasse med analytiske instrumenter, 
der kan anvendes enten ved udarbejdelsen 
af kontrakter, eller når det kontrolleres, om 
regler og politikker med henblik på at 
afhjælpe lønforskellen reelt gennemføres, 
samt uddannelseskurser og 
uddannelsesmateriale om 
ikkediskriminerende arbejdsvurdering til 
arbejdsgiverne.

Or. en

Ændringsforslag 78
Franziska Katharina Brantner

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 4, afsnit 1, led 5 a (nyt)
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Henstilling Ændringsforslag

- retlige beføjelser til at indgive en 
kollektiv klage, herunder gruppesøgsmål 
(krav på vegne af gruppemedlemmer), 
kollektive retssager (flere krav) og "class 
action" (krav på vegne af en udefineret 
gruppe). 

Or. en

Ændringsforslag 79
Marina Yannakoudakis

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 5, afsnit 2

Henstilling Ændringsforslag

Fagforeningernes ansvar bør skærpes, 
samtidig med at ledelse også kan spille en 
vigtig rolle, ikke kun med hensyn til 
ligeløn, men også med hensyn til at skabe 
et klima, hvor en ligelig fordeling af 
omsorgsansvar og 
forfremmelsesmuligheder støttes for både 
mandlige og kvindelige arbejdstagere.

Ledelsen kan spille en vigtig rolle, ikke 
kun med hensyn til ligeløn, men også med 
hensyn til at skabe et klima, hvor en ligelig 
fordeling af omsorgsansvar og 
forfremmelsesmuligheder støttes for både 
mandlige og kvindelige arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 80
Britta Thomsen

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 5, afsnit 3 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

For at fremme lige løn for arbejde af 
samme værdi anbefales det, at 
Kommissionen udarbejder en operativ, 
praktisk orienteret vejledning til brug i 
forbindelse med den sociale dialog i 
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virksomheder og medlemsstater. Denne 
vejledning bør indeholde retningslinjer og 
brugbare kriterier med henblik på 
fastsættelsen af arbejdets værdi og for at 
kunne sammenligne forskellige job. Den 
bør ligeledes indeholde forslag til mulige 
jobevalueringsmetoder.

Or. en

Ændringsforslag 81
Marina Yannakoudakis

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 6, afsnit 1, led 2

Henstilling Ændringsforslag

- specifikke politikker med henblik på at 
gøre det muligt at forene arbejdsliv med 
familie- og privatliv omfattende 
børnepasning og andre pasningsydelser, 
fleksibel tilrettelæggelse af arbejde og 
arbejdstid, barselsorlov, fædreorlov, 
forældre- og familieorlov

- specifikke politikker med henblik på at 
gøre det muligt at forene arbejdsliv med 
familie- og privatliv omfattende 
børnepasning og andre pasningsydelser, 
fleksibel tilrettelæggelse af arbejde og 
arbejdstid og overkommelig, rimelig og 
bæredygtig barselsorlov, fædreorlov, 
forældre- og familieorlov

Or. en

Ændringsforslag 82
Iratxe García Pérez

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 6, afsnit 1, led 2

Henstilling Ændringsforslag

- specifikke politikker med henblik på at 
gøre det muligt at forene arbejdsliv med 
familie- og privatliv omfattende 
børnepasning og andre pasningsydelser, 
fleksibel tilrettelæggelse af arbejde og 
arbejdstid, barselsorlov, fædreorlov, 
forældre- og familieorlov 

- specifikke politikker med henblik på at 
gøre det muligt at forene arbejdsliv med 
familie- og privatliv omfattende 
børnepasning og plejeordninger for andre 
forsørgelsesberettigede personer af høj 
kvalitet og til overkommelige priser, samt
andre pasningsydelser, fleksibel 
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tilrettelæggelse af arbejde og arbejdstid, 
barselsorlov, fædreorlov, forældre- og 
familieorlov

Or. es

Ændringsforslag 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková, 

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 6, afsnit 1, led 3

Henstilling Ændringsforslag

- konkrete ordninger for positiv 
særbehandling (jf. artikel 157, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde) til udligning af 
lønforskellen og kønsopdelingen, som skal 
iværksættes af arbejdsmarkedets parter og 
ligestillingsorganisationer på forskellige 
planer, både kontraktligt og sektorspecifikt, 
såsom fremme af lønaftaler til bekæmpelse 
af den kønsbestemte lønforskel, 
undersøgelser vedrørende ligeløn, 
fastlæggelse af kvalitative og kvantitative 
mål og benchmarking samt støtte til 
udveksling af bedste praksis

- konkrete tiltag (jf. artikel 157, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde) til udligning af 
lønforskellen og kønsopdelingen, som skal 
iværksættes af arbejdsmarkedets parter og 
ligestillingsorganisationer på forskellige 
planer, både kontraktligt og sektorspecifikt, 
såsom fremme af lønaftaler til bekæmpelse 
af den kønsbestemte lønforskel, 
undersøgelser vedrørende lige løn for 
samme arbejde, fastlæggelse af kvalitative 
og kvantitative mål og benchmarking samt 
støtte til udveksling af bedste praksis

Or. en

Ændringsforslag 84
Andrea Češková

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 6, afsnit 1, led 4

Henstilling Ændringsforslag

- en klausul i offentlige kontrakter om 
overholdelse af ligestilling mellem 
kønnene og ligeløn.

- en klausul i offentlige kontrakter om 
overholdelse af ligestilling mellem 
kønnene og lige løn for samme arbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Iratxe García Pérez

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 7, afsnit 1, led 4 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- fastlæggelse af konkrete retningslinjer 
for kontrollen med lønforskelle som led i 
de kollektive overenskomster og 
offentliggørelse heraf på Internettet på 
flere sprog og tilgængeligt for alle 
borgere.

Or. es

Ændringsforslag 86
Marina Yannakoudakis

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 8

Henstilling Ændringsforslag

8.1. Af forskellige årsager er lovgivningen 
på dette område tydeligvis mindre effektiv, 
og i betragtning af, at hele problemet ikke 
kan løses med lovgivning alene, bør 
Kommissionen og medlemsstaterne styrke 
den eksisterende lovgivning med passende 
former for effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner.

Der mindes om, at medlemsstaterne i 
henhold til direktiv 2006/54/EF allerede er 
forpligtet til at yde erstatning eller 
godtgørelse (artikel 18) samt anvende 
sanktioner (artikel 25).

8.2. Det er vigtigt, at medlemsstaterne 
træffer de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at en krænkelse af princippet om 
lige løn for arbejde af samme værdi 
udløser passende sanktioner i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning.
8.3. Der mindes om, at medlemsstaterne i 
henhold til direktiv 2006/54/EF allerede er 
forpligtet til at yde erstatning eller 
godtgørelse (artikel 18) samt anvende 
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sanktioner (artikel 25). Disse bestemmelser 
er imidlertid ikke tilstrækkelige til at 
undgå krænkelse af princippet om ligeløn. 
Derfor foreslås det, at der gennemføres 
undersøgelser af muligheden, 
effektiviteten og effekten af eventuelle 
sanktioner, såsom:
- sanktioner, som skal omfatte betaling af 
erstatning til offeret
- administrative bøder, (f.eks. i tilfælde, 
hvor der ikke er givet meddelelse eller 
foretaget obligatorisk indberetning, eller 
hvor analysen og evalueringen af 
kønsopdelte lønstatistikker (jf. henstilling 
2)), som arbejdstilsynet eller de 
kompetente ligestillingsorganer har 
anmodet om, ikke er tilgængelig
- udelukkelse fra offentlige ydelser, støtte 
(herunder EU-finansiering forvaltet af 
medlemsstaterne) og offentlige 
udbudsprocedurer, således som det er 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF vedrørende 
udbudsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 87
Inês Cristina Zuber

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 8, afsnit 8.2 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

8.2a. Til trods for den eksisterende 
lovgivning er kontrollen og sanktionerne i 
forbindelse med overholdelse af 
princippet om ligeløn ofte meget 
utilstrækkelige. Det er nødvendigt at 
prioritere dette spørgsmål højt og udstyre 
de enheder og organer, som er ansvarlige 
herfor, med de nødvendige tekniske og 
økonomiske midler. 

Or. pt
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Ændringsforslag 88
Inês Cristina Zuber

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 8, afsnit 8.3, led 3

Henstilling Ændringsforslag

- udelukkelse fra offentlige ydelser, støtte 
(herunder EU-finansiering forvaltet af 
medlemsstaterne) og offentlige 
udbudsprocedurer, således som det er 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF1 og 
2004/18/EF2 vedrørende 
udbudsprocedurer. 

udgår

1 EUT L 134 af 30.4.2004, s.1.
2 EUT L 134 af 30.4.2004, s..114.

Or. pt

Ændringsforslag 89
Franziska Katharina Brantner

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 8, afsnit 8.3, led 3 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- identifikation af de ansvarlige for 
overtrædelser og offentliggørelse af deres 
identitet.

Or. en

Ændringsforslag 90
Iratxe García Pérez

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 8, afsnit 8.3, led 3 a (nyt)

Henstilling Ændringsforslag

- identifikation af de ansvarlige for 
overtrædelser og offentliggørelse af deres 
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identitet.

Or. es

Ændringsforslag 91
Inês Cristina Zuber

Bilag til forslaget til beslutning
Henstilling 9, afsnit 9.1

Henstilling Ændringsforslag

9.1. I ét tilfælde er der behov for en 
øjeblikkelig indsats, og det er i forbindelse 
med det forhold, at deltidsansatte 
tilsyneladende straffes lønmæssigt. Dette 
kræver en evaluering og eventuelt en 
ændring af Rådets direktiv 97/81/EF af 
15. december 1997 om rammeaftalen 
vedrørende deltidsarbejde, der er indgået 
af Unice, CEEP og EFS - Bilag: 
Rammeaftale om deltidsarbejde, ifølge 
hvilken man bør sikre ligebehandling af 
fuldtidsansatte og deltidsansatte samt 
mere målrettede og effektive 
foranstaltninger inden for rammerne af 
de kollektive overenskomster.

udgår

Or. pt


