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Ändringsförslag 1
Evelyn Regner, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini
för S&D-gruppen
Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Lönegapet mellan kvinnor och män

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
åtagandet från både kommissionens 
ordförande och kommissionsledamoten 
med ansvar för jämlikhet att lägga fram 
åtgärder för att införa bindande åtgärder för 
insyn i lönesättningen under de första 100 
dagarna av kommissionens mandat. 
Parlamentet anser att det kommande 
direktivet bör gälla för både den privata 
och den offentliga sektorn och för hela 
ersättningspaketet, inbegripet alla 
beståndsdelar av detta, och att det bör ha 
ett brett tillämpningsområde där 
vederbörlig hänsyn tas till små och 
medelstora företags särdrag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att överväga att 
införa konkreta åtgärder som bygger på 
rekommendationerna från 2014. 
Parlamentet är fast övertygat om att sådana 
åtgärder är nödvändiga för att kunna 
identifiera fall av lönediskriminering, så att 
arbetstagare ska kunna fatta välgrundade 
beslut och vidta åtgärder om så behövs. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
främja den roll som arbetsmarknadens 
parter och kollektivavtal spelar på alla 
nivåer (nationell, sektoriell, lokal och inom 
företag) i den kommande lagstiftningen om 
insyn i lönesättningen.

4. Europaparlamentet välkomnar 
åtagandet från både kommissionens 
ordförande och kommissionsledamoten 
med ansvar för jämlikhet att lägga fram 
åtgärder för att införa bindande åtgärder för 
insyn i lönesättningen under de första 100 
dagarna av kommissionens mandat. 
Parlamentet anser att det kommande 
direktivet bör inbegripa strikta 
efterlevnadsstrategier och sanktioner för 
dem som inte följer det, att det bör gälla 
för både den privata och den offentliga 
sektorn, med vederbörlig hänsyn till små 
och medelstora företags särdrag, och för 
hela ersättningspaketet, inbegripet alla 
beståndsdelar av detta, och att det bör ha 
ett brett tillämpningsområde. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att införa 
konkreta åtgärder som bygger på 
rekommendationerna från 2014, såsom a) 
tydligt fastställda kriterier för att bedöma 
arbetets värde, b) könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning, c) 
obligatoriska granskningar av 
löneskillnader mellan könen och 
rapporter för att garantera lika lön, d) 
arbetstagares rätt att begära fullständig 
löneinformation och rätt till prövning 
samt e) tydliga mål för företagens 
jämställdhetsarbete. Parlamentet är fast 
övertygat om att sådana åtgärder är 
nödvändiga för att kunna identifiera fall av 
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lönediskriminering, så att arbetstagare ska 
kunna fatta välgrundade beslut och vidta 
åtgärder om så behövs. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att främja den 
roll som arbetsmarknadens parter och 
kollektivavtal spelar på alla nivåer 
(nationell, sektoriell, lokal och inom 
företag) i den kommande lagstiftningen om 
insyn i lönesättningen.
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