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Amendement 1
Evelyn Regner, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini
namens de S&D-Fractie
Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de toezegging 
van zowel de voorzitter van de Commissie 
als de commissaris voor gelijkheid om in 
de eerste honderd dagen van het mandaat 
van de Commissie bindende maatregelen 
voor loontransparantie in te voeren; is van 
mening dat de op stapel staande richtlijn 
zowel op de particuliere als op de publieke 
sector van toepassing moet zijn, alsook op 
het gehele beloningspakket, met inbegrip 
van alle onderdelen daarvan, en een ruime 
werkingssfeer moet hebben, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s); 
verzoekt de Commissie de invoering van 
concrete maatregelen te overwegen, 
voortbouwend op haar aanbeveling uit 
2014; is er sterk van overtuigd dat 
dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn 
om gevallen van loondiscriminatie vast te 
stellen, zodat werknemers weloverwogen 
beslissingen kunnen nemen en waar nodig 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie de rol van de sociale partners 
en van collectieve onderhandelingen op 
alle niveaus (nationaal, sectoraal, lokaal en 
in bedrijven) in de nieuwe wetgeving 
inzake loontransparantie te bevorderen;

4. is ingenomen met de toezegging 
van zowel de voorzitter van de Commissie 
als de commissaris voor gelijkheid om in 
de eerste honderd dagen van het mandaat 
van de Commissie bindende maatregelen 
voor loontransparantie in te voeren; is van 
mening dat de op stapel staande richtlijn 
krachtige handhavingsmaatregelen en 
sancties moet omvatten voor wie de 
richtlijn niet naleeft, zowel op de 
particuliere als op de publieke sector van 
toepassing moet zijn, afdoende rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s), alsook op het gehele 
beloningspakket, met inbegrip van alle 
onderdelen daarvan, en een ruime 
werkingssfeer moet hebben; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen in te 
voeren, voortbouwend op haar aanbeveling 
uit 2014, zoals a) de vaststelling van 
duidelijke criteria voor de beoordeling van 
de waarde van werk, b) genderneutrale 
functiewaarderings- en 
classificatiesystemen, c) verplichte 
controles van en verslagen over het loon 
van mannen en vrouwen om gelijke 
beloning te waarborgen, d) het recht van 
werknemers op volledige looninformatie 
en op verhaal, en e) duidelijke 
doelstellingen voor de prestaties van 
bedrijven op het gebied van gelijke 
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behandeling; is er sterk van overtuigd dat 
dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn 
om gevallen van loondiscriminatie vast te 
stellen, zodat werknemers weloverwogen 
beslissingen kunnen nemen en waar nodig 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie de rol van de sociale partners 
en van collectieve onderhandelingen op 
alle niveaus (nationaal, sectoraal, lokaal en 
in bedrijven) in de nieuwe wetgeving 
inzake loontransparantie te bevorderen;

Or. en


