
AM\1197463DA.docx PE643.497v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

27.1.2020 B9-0073/1

Ændringsforslag 1
Evelyn Regner, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini
for S&D-Gruppen
Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0073/2020
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om kønsbestemt lønforskel

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. glæder sig over, at både 
Kommissionens formand og kommissæren 
for ligestilling har givet tilsagn om at 
indføre bindende foranstaltninger for 
løngennemsigtighed inden for de første 100 
dage af Kommissionens mandat;  mener, at 
det kommende direktiv bør finde 
anvendelse på både den private og den 
offentlige sektor og på hele lønpakken, 
herunder eventuelle komponenter heraf, og 
har et bredt anvendelsesområde under 
behørig hensyntagen til små og 
mellemstore virksomheders særlige 
forhold (SMV'er);  opfordrer 
Kommissionen til at overveje at indføre 
konkrete foranstaltninger på grundlag af 
dens henstilling fra 2014;  er af den faste 
overbevisning, at sådanne foranstaltninger 
er nødvendige for at identificere tilfælde af 
lønmæssig forskelsbehandling, for at 
arbejdstagerne kan træffe kvalificerede 
beslutninger og træffe foranstaltninger, 
hvor det er nødvendigt;  opfordrer 
Kommissionen til at fremme 
arbejdsmarkedsparternes og de kollektive 
overenskomstforhandlingers rolle på alle 
niveauer (national, sektoriel, lokal og i 
virksomhed)  i den kommende lovgivning 
om gennemsigtighed;

4. glæder sig over, at både 
Kommissionens formand og kommissæren 
for ligestilling har givet tilsagn om at 
indføre bindende foranstaltninger for 
løngennemsigtighed inden for de første 100 
dage af Kommissionens mandat; mener, at 
det kommende direktiv bør omfatte strenge 
håndhævelsespolitikker og sanktioner for 
dem, der ikke overholder lovgivningen, og 
bør finde anvendelse på både den private 
og den offentlige sektor under behørig 
hensyntagen til de særlige forhold, der 
gør sig gældende for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), og på hele 
lønpakken, herunder eventuelle 
komponenter heraf, og have et bredt 
anvendelsesområde; opfordrer 
Kommissionen til at indføre konkrete 
foranstaltninger på grundlag af sin 
henstilling fra 2014, såsom a) en klar 
definition af kriterier for vurdering af 
arbejdets værdi, b) kønsneutrale 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationsordninger, c) 
obligatoriske kønsspecifikke lønrevisioner 
og rapporter til sikring af lige løn, d) 
arbejdstageres ret til at anmode om fuld 
løninformation og ret til erstatning og e) 
klare mål for virksomhedernes 
ligestilling; er af den faste overbevisning, 
at sådanne foranstaltninger er nødvendige 
for at identificere tilfælde af lønmæssig 
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forskelsbehandling, for at arbejdstagerne 
kan træffe kvalificerede beslutninger og 
træffe foranstaltninger, hvor det er 
nødvendigt; opfordrer Kommissionen til at 
fremme arbejdsmarkedsparternes og de 
kollektive overenskomstforhandlingers 
rolle på alle niveauer (national, sektoriel, 
lokal og i virksomhed) i den kommende 
lovgivning om gennemsigtighed;
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