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Ændringsforslag 148
Nicolaus Fest, Guido Reil

Forslag til direktiv
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

The disproportionate obligations proposed by the Commission, which are not adequately 
justified, will create huge administrative burdens and costs for businesses, in particular 
SME's. A one-size-fits-all approach is not suitable for the diverse competences of social 
partners, nor it is necessary for Member States who already have national measures for pay 
transparency reporting. The Commission has even stated previously that ‘it is not possible to 
precisely identify the percentage of the gender pay gap resulting specifically from pay 
discrimination’ and that the occurrence of pay discrimination is based on perception, i.e. 
‘people believe women earn less than men’. The reasons for the gender pay gap are 
multifaceted and complex. We believe that this proposal is nothing more than virtue 
signalling from the European Commission which is likely to have a minimal impact in 
reducing the gender pay gap.

Ændringsforslag 149
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen Warborn, Arba 
Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone Schmiedtbauer, 
Barbara Thaler

Forslag til direktiv
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 150
Margarita de la Pisa Carrión
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Forslag til direktiv
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. es

Begrundelse

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste har dokumenteret mangler i Kommissionens forslag, 
der er i strid med, hvad der anses for at være god lovgivning. Forslaget er i strid med 
nærheds- og proportionalitetsprincippet. De foreslåede foranstaltninger om 
"løngennemsigtighed" medfører sammenligninger mellem mænd og kvinder og mellem 
ansatte i almindelighed, hvilket vil fremhæve dårlig trivsel og konflikter på arbejdspladsen. 
Endvidere har den omtalte Forskningstjeneste dokumenteret, at forslaget ikke har taget 
hensyn til de miljømæssige konsekvenser.

Ændringsforslag 151
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning 
ved førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

(Europa-Parlamentets egen 
Forskningstjeneste har dokumenteret de 
mange fejl og mangler i Kommissionens 
forsalg. Forslaget er i strid med nærheds- 
og proportionalitetsprincippet.)

Or. es

Ændringsforslag 152
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2. anmoder om fornyet forelæggelse, 
hvis Kommissionen erstatter sit forslag 
eller ændrer eller agter at ændre det i 
væsentlig grad;

udgår

(Dette ændringsforslag hænger sammen 
med forslaget om forkastelse ovenfor.)

Or. es

Ændringsforslag 153
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 4 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
konsekvensanalyse af 4. marts 20211b;
_________________
1b SWD(2021)42.
(Kommissionens konsekvensanalyse 
indeholder de grundlæggende elementer 
vedrørende forslaget til direktiv.)

Or. es

Ændringsforslag 154
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 4 b (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til udtalelsen fra 
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste 
(EPRS) vedrørende Kommissionens 
konsekvensanalyse b;
_________________
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 b PE 662.647.

Or. es

Ændringsforslag 155
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 4 c (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den undersøgelse, 
som Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender har anmodet 
Europa-Parlamentets Temaafdeling for 
Økonomisk og Videnskabelig Politik og 
Livskvalitet om i februar2020 b;
_________________
3b PE 642.379.

Or. es

Ændringsforslag 156
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Rådets direktiv 
2001/86/EF af 8. oktober 2001 om 
fastsættelse af supplerende bestemmelser 
til statut for det europæiske selskab (SE) 
for så vidt angår 
medarbejderindflydelse1c;
_________________
 c EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.

Or. es
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Ændringsforslag 157
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Rådets forordning (EF) 
nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut 
for det europæiske selskab (SE)2c;
_________________
2c EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.

Or. es

Ændringsforslag 158
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 11 i konventionen om 
afskaffelse af alle former for 
diskrimination mod kvinder (CEDAW) 
fastsætter retten til ens vederlag, herunder 
særlige ydelser, og til lige løn for arbejde 
af lige værdi såvel som til ligebehandling 
ved vurderingen af arbejdets karakter.

Or. en

Ændringsforslag 159
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union 
fremhæves retten til ligestilling mellem 
kvinder og mænd som en af de væsentlige 
værdier i Unionen og en af dens 
væsentligste opgaver.

(1) I artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union 
fremhæves retten til ligestilling mellem 
kvinder og mænd og ikkediskrimination 
som en af de væsentlige værdier i Unionen 
og en af dens væsentligste opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 160
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 5, stk. 3 og 5, i traktaten 
om Den Europæiske Union fremhæves 
nærheds- og proportionalitetsprincippet 
som krav for Unionens indgriben.

Or. es

Ændringsforslag 161
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 8 og 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
("TEUF") er det fastsat, at Unionen skal 
tilstræbe at fjerne uligheder, fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
bekæmpe enhver form for 

(2) I artikel 8 og 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
("TEUF") er det fastsat, at Unionen skal 
tilstræbe at fjerne uligheder, fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
bekæmpe enhver form for 
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forskelsbehandling på grund af køn i alle 
sine aktiviteter.

forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering i 
alle sine aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 162
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste viser, at de specifikke 
mål ikke stemmer overens med logikken 
for indgriben3a i Kommissionens forslag.
_________________
3a PE 662.647, s. 3.

Or. es

Ændringsforslag 163
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Pierfrancesco Majorino, Robert 
Biedroń

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 157 TEUF stammer fra 
1957, og i mellemtiden har sociale, 
lovgivningsmæssige, medicinske og 
biologiske forandringer og forskning i 
definitionen af "køn" anerkendt diversitet 
i tillæg til kvinder og mænd. Eksempelvis 
er det i dag i nogle medlemsstater muligt 
at lade sig registrere juridisk som et 
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tredje, ofte neutralt, køn. Domstolen har 
også fastslået, at anvendelsesområdet for 
princippet om ligebehandling for mænd 
og kvinder ikke kan begrænses til et 
forbud mod diskrimination, som er 
baseret på, at en person er af det ene eller 
det andet køn. Som følge af hensigten 
med princippet og arten af de rettigheder, 
det søger at sikre, finder det også 
anvendelse på den forskelsbehandling, 
der udspringer af den pågældendes 
kønsskifte. I denne forbindelse skal 
udtrykket “køn” forstås som de socialt 
konstruerede roller, adfærdsmønstre, 
aktiviteter og egenskaber, som et givent 
samfund anser for at være passende for 
kvinder og mænd1. En 
menneskerettighedsorienteret tilgang 
anerkender, at køn er et spørgsmål om 
individuel identitet, uanset køn og 
kønskarakteristika.
1 Istanbulkonventionens artikel 3, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 164
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ifølge artikel 157, stk. 3, i TEUF 
er der mulighed for at vedtage 
foranstaltninger, der skal sikre 
anvendelsen af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv, herunder 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

Or. it
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Ændringsforslag 165
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste har dokumenteret, at 
der ikke eksisterer hverken en kvalitativ 
eller kvantitativ indikation for det bidrag, 
som de foreslåede foranstaltninger ville 
medfører, og der er heller ikke udarbejdet 
en generel evaluering af, hvordan man 
ville opnå væsentlig ligestilling mellem 
kønnene4a.
_________________
4a PE 662.647, s. 5.

Or. es

Ændringsforslag 166
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Artikel 157, stk. 3, TEUF udgør et 
specifikt retsgrundlag for at vedtage EU-
foranstaltninger, som sikrer anvendelse af 
princippet om lige muligheder og 
ligebehandling med hensyn til ansættelse 
og beskæftigelse, herunder princippet om 
lige løn for lige arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Artikel 21 og 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder forbyder ligeledes 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
stadfæster retten til ligebehandling af 
mænd og kvinder på alle områder, 
herunder i forbindelse med beskæftigelse, 
arbejde og løn.

Or. en

Ændringsforslag 168
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Princippet om lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi, som 
er fastsat i artikel 157 TEUF og stadfæstet 
konsistent i Domstolens praksis, udgør et 
vigtigt aspekt af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder og en 
vigtig og uundværlig del af gældende 
fællesskabsret, herunder Domstolens 
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praksis vedrørende kønsdiskrimination. 
Der bør derfor fastsættes nærmere 
bestemmelser om gennemførelsen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 169
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 3 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) Til vurdering af, om arbejdstagere 
varetager samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, bør det i overensstemmelse 
med Domstolens faste retspraksis fastslås, 
hvorvidt disse arbejdstagere kan anses for 
at være i sammenlignelige situationer 
under hensyntagen til en række faktorer, 
bl.a. arbejdets art, faglig uddannelse og 
arbejdsvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 170
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I artikel 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er det fastsat, at der skal sikres 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn.

(4) I artikel 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er det fastsat, at der skal sikres 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn. 
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Ligestillingen mellem kvinder og mænd 
udgør på alle disse områder en reel 
udfordring, som er blevet forstærket af 
covid-19-pandemien.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I artikel 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er det fastsat, at der skal sikres 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn.

(4) I artikel 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er det fastsat, at der skal sikres 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn, mens 
chartrets artikel 51 fremhæver, at 
nærhedsprincippet skal iagttages.

Or. en

Ændringsforslag 172
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder er en af Unionens grundlæggende 
værdier, der blev indført ved 
Romtraktaten i 1957. Det er imidlertid 
fortsat en stor udfordring at få fjernet 
lønforskellen mellem kønnene, idet 
kvinders løn i hele Unionen fortsat er 
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uforholdsmæssigt lavere end mænds. 
Lønforskellen i EU lå i 2019 på 14,1 %1a, 
med store variationer mellem 
medlemsstaterne, og er kun blevet 
mindsket minimalt i løbet af de seneste ti 
år. Graden af lønmæssig 
forskelsbehandling er endnu større for 
kvinder, der er udsat for tværgående 
former for forskelsbehandling på grund 
af bl.a. race, etnisk eller social oprindelse, 
migrationsstatus, religion eller tro, 
seksuel orientering, seksuel identitet eller 
handicap.
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_g
ap_statistics#Gender_pay_gap_levels_var
y_significantly_across_EU

Or. en

Ændringsforslag 173
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I verdenserklæringen om 
menneskerettighederne fastslås det, at alle 
har ret til frit at kunne vælge sit arbejde, 
til at arbejde under lige vilkår samt til at 
modtage en rimelig løn, så det er muligt at 
leve et anstændigt liv.

Or. es

Ændringsforslag 174
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Principperne for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder41, som blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab, omfatter 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd og retten til lige løn for 
arbejde af samme værdi.

(5) Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder41, som blev proklameret af 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab, omfatter – 
navnlig i princip nr. 2, 5 og 7 – 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd, herunder vedrørende 
deltagelse på arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karriereudvikling, 
retten til lige løn for arbejde af samme 
værdi, retten til retfærdig og lige 
behandling for så vidt angår arbejdsvilkår 
og adgang til social beskyttelse og 
uddannelse, uanset ansættelsesforholdets 
art og varighed, samt arbejdstagernes ret 
til at blive informeret skriftligt ved 
ansættelsesstart om deres rettigheder og 
pligter. Mænds og kvinders ret til lige løn 
for arbejde af samme værdi er også 
anerkendt ved Den Internationale 
Arbejdsorganisations grundlæggende 
konvention om ligeløn fra 1951 (nr. 100) 
og artikel 4, stk. 3, i Europarådets 
(reviderede) europæiske socialpagt.

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

Or. en

Ændringsforslag 175
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Principperne for den europæiske (5) Principperne for den europæiske 
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søjle for sociale rettigheder41, som blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab, omfatter 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd og retten til lige løn for 
arbejde af samme værdi.

søjle for sociale rettigheder41, som blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab, omfatter 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd og retten til lige løn for 
arbejde af samme værdi. Det andet princip 
fastsætter, at "ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd skal 
sikres og fremmes på alle områder. Det 
gælder blandt andet for deltagelse på 
arbejdsmarkedet, ansættelsesvilkår og 
karrieremuligheder", og at "kvinder og 
mænd har ret til samme løn for arbejde af 
samme værdi".

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

Or. en

Ændringsforslag 176
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Principperne for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder41, som blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab, omfatter 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd og retten til lige løn for 
arbejde af samme værdi.

(5) Principperne for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder41, som blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab, omfatter 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd, herunder vedrørende 
deltagelse på arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karriereudvikling og 
retten til lige løn for arbejde af samme 
værdi.

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/

41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
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deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

Or. it

Ændringsforslag 177
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Principperne for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder41, som blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab, omfatter 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd og retten til lige løn for 
arbejde af samme værdi.

(5) Principperne for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder41, som blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab, omfatter 
ligebehandling af og lige muligheder for 
kvinder og mænd, retten til lige løn for 
arbejde af samme værdi og lige 
muligheder uanset køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering.

_________________ _________________

41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_da

Or. en

Ændringsforslag 178
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at sikre fuld ligestilling 
mellem mænd og kvinder i praksis på 
arbejdsmarkedet har medlemsstaterne 
ifølge artikel 157, stk. 4, i TEUF 
mulighed for at opretholde eller vedtage 
foranstaltninger, som tager sigte på at 
indføre specifikke fordele, der har til 
formål at gøre det lettere for det 
underrepræsenterede køn at udøve en 
erhvervsaktivitet eller at forebygge eller 
opveje ulemper i den erhvervsmæssige 
karriere.

Or. it

Ændringsforslag 179
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det ottende princip i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
fastsætter også, at arbejdsmarkedets 
parter skal høres om udformningen og 
gennemførelsen af økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
politikker i overensstemmelse med 
national praksis, og at de skal tilskyndes 
til at forhandle og indgå kollektive 
overenskomster på områder, der er 
relevante for dem, samtidig med at deres 
uafhængighed og retten til kollektive 
skridt respekteres.

Or. en
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Ændringsforslag 180
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF42 er det fastsat, at for 
samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, skal enhver direkte 
eller indirekte forskelsbehandling på 
grundlag af køn afskaffes for så vidt angår 
alle lønelementer og lønvilkår. Især når der 
anvendes et fagligt klassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, bør dette system bygge på 
samme kriterier for mandlige og kvindelige 
arbejdstagere og indrettes således, at det 
udelukker forskelsbehandling på grundlag 
af køn.

(6) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF42 er det i artikel 1 
fastsat, at for samme arbejde eller for 
arbejde, som tillægges samme værdi, skal 
enhver direkte eller indirekte 
forskelsbehandling på grundlag af køn 
afskaffes for så vidt angår alle 
lønelementer og lønvilkår. Især når der 
anvendes et fagligt klassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, bør dette system bygge på 
samme kriterier for mandlige og kvindelige 
arbejdstagere og indrettes således, at det 
udelukker forskelsbehandling på grundlag 
af køn.

_________________ _________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 
og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, 
s. 23).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 
og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, 
s. 23).

Or. fr

Ændringsforslag 181
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF42 er det fastsat, at for 
samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, skal enhver direkte 
eller indirekte forskelsbehandling på 
grundlag af køn afskaffes for så vidt angår 
alle lønelementer og lønvilkår. Især når der 
anvendes et fagligt klassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, bør dette system bygge på 
samme kriterier for mandlige og kvindelige 
arbejdstagere og indrettes således, at det 
udelukker forskelsbehandling på grundlag 
af køn.

(6) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF42 er det fastsat, at for 
samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, skal enhver direkte 
eller indirekte forskelsbehandling på 
grundlag af køn afskaffes for så vidt angår 
alle lønelementer og lønvilkår. Især når der 
anvendes et fagligt klassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, bør dette system bygge på 
samme kriterier for mandlige og kvindelige 
arbejdstagere i al deres diversitet og 
indrettes således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grundlag af køn.

_________________ _________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 
og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, 
s. 23).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 
og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, 
s. 23).

Or. en

Ændringsforslag 182
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Radan 
Kanev, Frances Fitzgerald, Loucas Fourlas, Deirdre Clune

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF42 er det fastsat, at for 
samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, skal enhver direkte 
eller indirekte forskelsbehandling på 
grundlag af køn afskaffes for så vidt angår 
alle lønelementer og lønvilkår. Især når der 
anvendes et fagligt klassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, bør dette system bygge på 
samme kriterier for mandlige og kvindelige 
arbejdstagere og indrettes således, at det 

(6) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF42 er det fastsat, at for 
samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, skal enhver direkte 
eller indirekte forskelsbehandling på 
grundlag af køn afskaffes for så vidt angår 
alle lønelementer og lønvilkår. Især når der 
anvendes et fagligt klassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, bør dette system bygge på 
samme objektive kriterier for mandlige og 
kvindelige arbejdstagere og indrettes 
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udelukker forskelsbehandling på grundlag 
af køn.

således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grundlag af køn.

_________________ _________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 
og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, 
s. 23).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 
og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, 
s. 23).

Or. en

Ændringsforslag 183
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kommissionen opfordrer i sin 
henstilling 2014/124/EU af 7. marts 2014 
om styrkelse af princippet om lige løn til 
mænd og kvinder gennem åbenhed 
medlemsstaterne til at træffe de 
foranstaltninger, der er mest 
hensigtsmæssige for deres specifikke 
forhold, og til at gennemføre 
foranstaltninger til fremme af 
gennemsigtighed såsom ret til at få 
oplysninger om løn, 
virksomhedsredegørelse, lønrevision og 
kollektive forhandlinger. Det anføres i 
henstillingen, at virksomheder og 
organisationer med mindre end 
50 ansatte, som imødekommer de 
arbejdsrelaterede kriterier for små 
virksomheder i Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF, skal være 
undtaget fra visse foranstaltninger. En 
sådan forpligtelse kan udgøre en 
uforholdsmæssig stor byrde for disse 
virksomheder og organisationer.

Or. fr
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Ændringsforslag 184
Marc Angel, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Styrkelsen af løngennemsigtighed 
er gået hurtigere, når fagforeninger og 
andre repræsentanter for arbejdstagerne, 
som er udpeget og/eller valgt af 
arbejdstagerne som defineret i artikel 3, er 
involveret. I overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis kan 
betegnelsen arbejdstagerrepræsentant 
også omfatte arbejdskammeret, som 
findes f.eks. i Østrig og Luxembourg.

Or. en

Ændringsforslag 185
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Et flertal af medlemsstaterne har 
indført foranstaltninger til at sikre lige 
løn for mænd og kvinder1a, og nærheds- 
og proportionalitetsprincippet råder 
derfor udelukkende til at anvende 
specifikke foranstaltninger i de 
medlemsstater, der ikke allerede har 
indført dette.
_________________
1a PE 662.647, s. 2.

Or. es
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Ændringsforslag 186
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Det hedder i EU's handlingsplan 
2017-2019 om bekæmpelse af 
kønsbestemte lønforskelle, at der kan 
være mange årsager til lønforskelle, 
herunder bl.a. opdelingen på 
arbejdsmarkedet og stereotyper, som 
skyldes utilstrækkelige politikker til 
opnåelse af balance mellem arbejdsliv og 
privatliv. På den baggrund tilrådes det, at 
der indføres praksis, som gør det muligt 
på et tidligt tidspunkt i uddannelses- og 
arbejdslivet at tackle stereotyper, og som 
fører til forskelle i beskæftigelsen af 
mænd og kvinder på forskellige områder, 
samt praksis, der støtter virksomhederne i 
deres bestræbelser på at sikre lige løn og 
tiltrække og fastholde det 
underrepræsenterede køn.

Or. fr

Ændringsforslag 187
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Indtil nu har Kommissionen 
estimeret, at det udelukkende vil være 
nødvendigt at komme med anbefalinger 
om en reduktion af lønforskellen til en 
enkelt medlemsstat, nemlig Estland14a.
_________________
14a SWD(2021)42, s. 25.

Or. es
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Ændringsforslag 188
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Kommissionens 
konsekvensanalyse viser, at halvdelen af 
de hørte aktører mener, at mænd og 
kvinder får lige løn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi, mens kun lidt 
over en tredjedel mener, at dette ikke er 
tilfældet19a.
_________________
19a SWD(2021)42, s. 107.

Or. es

Ændringsforslag 189
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I evalueringen fra 202043 blev det 
konstateret, at anvendelsen af 
ligelønsprincippet hæmmes af manglen på 
klarhed og retssikkerhed vedrørende 
begrebet "arbejde af samme værdi", 
manglen på gennemsigtighed i 
lønsystemerne og proceduremæssige 
hindringer, som ofre for forskelsbehandling 
møder. Arbejdstagere har ikke de 
oplysninger, der er nødvendige for at vinde 
en ligelønssag, navnlig oplysninger om 
lønniveauer for de kategorier af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I beretningen 
blev det konstateret, at øget åbenhed vil 
gøre det muligt at afsløre kønsbetinget 

(7) I evalueringen fra 202043 blev det 
konstateret, at anvendelsen af 
ligelønsprincippet i visse tilfælde hæmmes 
af manglen på klarhed og retssikkerhed 
vedrørende begrebet "arbejde af samme 
værdi", manglen på gennemsigtighed i 
lønsystemerne og proceduremæssige 
hindringer, som ofre for forskelsbehandling 
møder. Nogle arbejdstagere har ikke de 
oplysninger, der er nødvendige for at vinde 
en ligelønssag, navnlig oplysninger om 
lønniveauer for de kategorier af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I beretningen 
blev det konstateret, at øget åbenhed vil 
gøre det muligt at afsløre skævhed og 
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skævhed og forskelsbehandling i 
lønstrukturerne i en virksomhed eller 
organisation. Det vil også gøre det muligt 
for arbejdstagere, arbejdsgivere og 
arbejdsmarkedets parter at træffe passende 
foranstaltninger for at håndhæve retten til 
lige løn.

forskelsbehandling mellem mænd og 
kvinder i lønstrukturerne i en virksomhed 
eller organisation. Det vil også gøre det 
muligt for arbejdstagere, arbejdsgivere og 
arbejdsmarkedets parter at træffe passende 
foranstaltninger for at håndhæve retten til 
lige løn.

_________________ _________________
43 SWD(2020)50. Se også beretningen fra 
2013 om gennemførelsen af direktiv 
2006/54/EF til Europa-Parlamentet og 
Rådet (COM(2013) 861 final).

43 SWD(2020)50. Se også beretningen fra 
2013 om gennemførelsen af direktiv 
2006/54/EF til Europa-Parlamentet og 
Rådet (COM(2013) 861 final).

Or. es

Ændringsforslag 190
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I evalueringen fra 202043 blev det 
konstateret, at anvendelsen af 
ligelønsprincippet hæmmes af manglen på 
klarhed og retssikkerhed vedrørende 
begrebet "arbejde af samme værdi", 
manglen på gennemsigtighed i 
lønsystemerne og proceduremæssige 
hindringer, som ofre for forskelsbehandling 
møder. Arbejdstagere har ikke de 
oplysninger, der er nødvendige for at vinde 
en ligelønssag, navnlig oplysninger om 
lønniveauer for de kategorier af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I beretningen 
blev det konstateret, at øget åbenhed vil 
gøre det muligt at afsløre kønsbetinget 
skævhed og forskelsbehandling i 
lønstrukturerne i en virksomhed eller 
organisation. Det vil også gøre det muligt 
for arbejdstagere, arbejdsgivere og 
arbejdsmarkedets parter at træffe passende 
foranstaltninger for at håndhæve retten til 
lige løn.

(7) I evalueringen fra 202043 blev det 
konstateret, at anvendelsen af 
ligelønsprincippet hæmmes af manglen på 
klarhed omkring det ofte teoretiske 
koncept "arbejde af samme værdi", 
manglen på gennemsigtighed i 
lønsystemerne og proceduremæssige 
hindringer, som ofre for forskelsbehandling 
møder. Arbejdstagere har ikke de 
oplysninger, der er nødvendige for at vinde 
en ligelønssag, navnlig oplysninger om 
lønniveauer for de kategorier af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I beretningen 
blev det konstateret, at øget åbenhed vil 
gøre det muligt at afsløre kønsbetinget 
skævhed og forskelsbehandling i 
lønstrukturerne i en virksomhed eller 
organisation. Det vil også gøre det muligt 
for arbejdstagere, arbejdsgivere og 
arbejdsmarkedets parter at træffe passende 
foranstaltninger for at håndhæve retten til 
lige løn.
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_________________ _________________
43 SWD(2020) 50. Se også beretningen fra 
2013 om gennemførelsen af direktiv 
2006/54/EF til Europa-Parlamentet og 
Rådet (COM(2013) 861 final).

43 SWD(2020) 50. Se også beretningen fra 
2013 om gennemførelsen af direktiv 
2006/54/EF til Europa-Parlamentet og 
Rådet (COM(2013) 861 final).

Or. fr

Ændringsforslag 191
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I evalueringen fra 202043 blev det 
konstateret, at anvendelsen af 
ligelønsprincippet hæmmes af manglen på 
klarhed og retssikkerhed vedrørende 
begrebet "arbejde af samme værdi", 
manglen på gennemsigtighed i 
lønsystemerne og proceduremæssige 
hindringer, som ofre for forskelsbehandling 
møder. Arbejdstagere har ikke de 
oplysninger, der er nødvendige for at vinde 
en ligelønssag, navnlig oplysninger om 
lønniveauer for de kategorier af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I beretningen 
blev det konstateret, at øget åbenhed vil 
gøre det muligt at afsløre kønsbetinget 
skævhed og forskelsbehandling i 
lønstrukturerne i en virksomhed eller 
organisation. Det vil også gøre det muligt 
for arbejdstagere, arbejdsgivere og 
arbejdsmarkedets parter at træffe passende 
foranstaltninger for at håndhæve retten til 
lige løn.

(7) I evalueringen fra 202043 blev det 
konstateret, at anvendelsen af 
ligelønsprincippet hæmmes af manglen på 
klarhed og retssikkerhed vedrørende 
begrebet "arbejde af samme værdi", 
manglen på gennemsigtighed i 
lønsystemerne og proceduremæssige 
hindringer, som ofre for forskelsbehandling 
møder. Arbejdstagere har ikke de 
oplysninger, der er nødvendige for at vinde 
en ligelønssag, navnlig oplysninger om 
lønniveauer for de kategorier af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I beretningen 
blev det konstateret, at øget åbenhed vil 
gøre det muligt at afsløre skævhed og 
forskelsbehandling baseret på køn i 
lønstrukturerne i en virksomhed eller 
organisation. Det vil også gøre det muligt 
for arbejdstagere, arbejdsgivere og 
arbejdsmarkedets parter at træffe passende 
foranstaltninger for at håndhæve retten til 
lige løn.

_________________ _________________
43 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene SWD(2020) 50. Se også 
beretningen fra 2013 om gennemførelsen 
af direktiv 2006/54/EF til Europa-
Parlamentet og Rådet (COM(2013) 861 

43 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene SWD(2020) 50. Se også 
beretningen fra 2013 om gennemførelsen 
af direktiv 2006/54/EF til Europa-
Parlamentet og Rådet (COM(2013) 861 



PE699.041v01-00 28/202 AM\1241194DA.docx

DA

final). final).

Or. en

Ændringsforslag 192
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I Kommissionens henstilling 
2014/124/EU1a opfordres medlemsstaterne 
indtrængende til at indføre 
foranstaltninger til sikring af 
løngennemsigtighed og til i 
overensstemmelse med Domstolens 
praksis at præcisere begrebet lige løn for 
arbejde af samme værdi i deres nationale 
lovgivning på grundlag af objektive 
kriterier såsom uddannelsesmæssige, 
faglige og uddannelsesmæssige krav, 
færdigheder, indsats og ansvar, udførte 
arbejdsopgaver og arten af de pågældende 
opgaver, og en række centrale 
foranstaltninger, der skal hjælpe 
medlemsstaterne med at styrke princippet, 
skitseres heri. I Kommissionens rapport af 
20. november 2017 om gennemførelse af 
Kommissionens henstilling om styrkelse 
af princippet om lige løn til mænd og 
kvinder gennem gennemsigtighed blev det 
bemærket, at kun få medlemsstater har 
tilpasset deres nationale retssystemer for 
at styrke princippet om lige løn for 
arbejde af samme værdi som svar på 
henstillingen, og det blev derfor 
fremhævet, at der er behov for yderligere 
målrettede foranstaltninger på EU-plan 
for at gøre løngennemsigtighed til en 
realitet.
_________________
1aKommissionens henstilling 
2014/124/EU af 7. marts 2014 om 
styrkelse af princippet om lige løn til 
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mænd og kvinder gennem åbenhed (EUT 
L 69 af 8.3.2014, s. 112).

Or. en

Ændringsforslag 193
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I undersøgelsen, der blev 
gennemført af Europa-Parlamentets 
politiske afdeling vedrørende økonomisk 
politik, videnskabelig politik og livskvalitet 
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender i februar 2020, blev det 
fastslået, at mange af de argumenter, der 
blev anvendt både for og imod de 
bindende foranstaltninger vedrørende 
løngennemsigtighed, ikke var baseret på 
et solidt faktuelt grundlag8a.
_________________
8a PE 642.379, s. 8.

Or. es

Ændringsforslag 194
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Kommissionens efterfølgende 
konsekvensanalyse af virkningerne af 
nærværende direktiv viser, at 
foranstaltningerne vedrørende 
løngennemsigtighed støttes af ca. 58,8 % 
af personer, der blev hørt22a.
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_________________
22a SWD(2021)42, s. 172.

Or. es

Ændringsforslag 195
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efter en grundig evaluering af den 
eksisterende ramme for lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi44 og 
en omfattende og inklusiv høringsproces45 
blev der i strategien for ligestilling mellem 
kønnene 2020-202546 bebudet bindende 
foranstaltninger vedrørende 
løngennemsigtighed.

(8) Efter en grundig evaluering af den 
eksisterende ramme for lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi44 og 
en omfattende og inklusiv høringsproces45 
blev der i strategien for ligestilling mellem 
kønnene 2020-202546 bebudet bindende 
foranstaltninger vedrørende 
løngennemsigtighed. Frem for at fokusere 
på lige løn kunne disse foranstaltninger 
fokusere på at fastsætte kriterier for samt 
evaluere de ikkediskriminerende mål.

_________________ _________________
44 Evaluering af den relevante bestemmelse 
i direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af 
traktatens princip om "lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi" 
(SWD(2020) 50). Rapport om 
gennemførelsen af EU's handlingsplan 
2017-2019 om bekæmpelse af 
kønsbestemte lønforskelle 
(COM(2020) 101).

44 Evaluering af den relevante bestemmelse 
i direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af 
traktatens princip om "lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi" 
(SWD(2020) 50). Rapport om 
gennemførelsen af EU's handlingsplan 
2017-2019 om bekæmpelse af 
kønsbestemte lønforskelle 
(COM(2020) 101).

45 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2020-33490_da

45 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2020-33490_da

46 Meddelelse fra Kommissionen "Et EU 
med ligestilling: strategi for ligestilling 
mellem mænd og kvinder 2020-2025", 
vedtaget den 5. marts 2020 (COM(2020) 
152 final).

46 Meddelelse fra Kommissionen "Et EU 
med ligestilling: strategi for ligestilling 
mellem mænd og kvinder 2020-2025", 
vedtaget den 5. marts 2020 (COM(2020) 
152 final).

Or. es
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Ændringsforslag 196
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Covid-19-pandemien og dens 
økonomiske og sociale konsekvenser har 
haft en uforholdsmæssig stor indvirkning 
på kvinder og ligestilling mellem 
kønnene, tab af arbejdspladser har været 
koncentreret i kvindedominerede 
sektorer1a, og pandemiens virkninger vil 
yderligere øge ulighederne mellem 
kønnene og den kønsbestemte lønforskel, 
medmindre genopretningsindsatsen er 
kønssensitiv. Virkningerne af covid-19-
pandemien har derfor gjort det endnu 
mere presserende at tackle spørgsmålet 
om lige løn for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. En styrkelse af 
gennemførelsen af princippet om lige løn 
gennem yderligere foranstaltninger er 
særligt vigtig for at sikre, at det 
fremskridt, der er gjort med hensyn til at 
adressere lønforskellen mellem kvinder og 
mænd, ikke tabes.

Or. en

Ændringsforslag 197
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Covid-19-pandemien og dens 
økonomiske og sociale konsekvenser har 
haft en uforholdsmæssig stor indvirkning 
på kvinder og ligestilling mellem 
kønnene, tab af arbejdspladser har været 
koncentreret i kvindedominerede 
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sektorer1a, og pandemiens virkninger vil 
yderligere øge ulighederne mellem 
kønnene og den kønsbestemte lønforskel, 
medmindre genopretningsindsatsen er 
kønssensitiv. Virkningerne af covid-19-
pandemien har derfor gjort det endnu 
mere presserende at tackle spørgsmålet 
om lige løn for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.
_________________
1a 
https://eige.europa.eu/publications/povert
y-gender-and-intersecting-inequalities-in-
the-eu European Commission 2021 report 
on gender equality in the EU. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/aid_development_cooperation_fundamen
tal_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf

Or. en

Ændringsforslag 198
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Covid-19-pandemien og dens 
økonomiske og sociale konsekvenser har 
haft en uforholdsmæssig stor indvirkning 
på kvinder og ligestilling mellem 
kønnene, tab af arbejdspladser har været 
koncentreret i kvindedominerede sektorer, 
og pandemiens virkninger vil yderligere 
øge ulighederne mellem kønnene og den 
kønsbestemte lønforskel, medmindre 
genopretningsindsatsen er kønssensitiv. 
Virkningerne af covid-19-pandemien har 
derfor gjort det endnu mere presserende 
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at tackle spørgsmålet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi.

Or. en

Ændringsforslag 199
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Allerede før covid-19-pandemien 
var situationen vanskelig for immigranter 
og udenlandske kvindelige arbejdstagere. 
Der er navnlig behov for ændringer i 
regeringernes praksis og lovgivning for 
effektivt at adressere og bekæmpe 
udnyttelsen af udenlandske arbejdstagere 
og immigrantarbejdstagere. Det er lettere 
for udenlandske arbejdstagere at forstå 
reglerne på arbejdsmarkedet og at 
integrere sig generelt, hvis de kender de 
lokale sprog og dermed har bedre 
redskaber til at sammenligne deres løn 
med andre arbejdstageres løn og har 
adgang til information og til at øge 
løngennemsigtigheden. Derfor er det 
nødvendigt at finde måder, hvorpå 
myndighederne i højere grad kan gøres 
opmærksomme på udnyttelsen af 
udenlandske arbejdstagere og 
immigranter, og at udvikle flersprogede 
og gratis kanaler og tjenester for 
udenlandske arbejdstagere og 
immigranter til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 200
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
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Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Horisontal segregering, herunder 
kvinders overrepræsentation i lavt betalte 
servicejob, er et strukturelt spørgsmål, 
som i høj grad bidrager til lønforskellen 
mellem kønnene og udgør en kompleks 
udfordring med hensyn til at opnå job af 
god kvalitet og princippet om ligeløn. 
Covid-19-pandemien har også vist 
værdien, synligheden og anerkendelsen af 
kvinders arbejde inden for 
frontlinjetjenester såsom sundhedspleje, 
rengøring, børnepasning, social omsorg 
og pleje af ældre og andre voksne 
omsorgskrævende pårørende. 
Supplerende foranstaltninger til at 
håndtere spørgsmålet bør også fokusere 
på at forbedre arbejdsvilkårene og 
karrieremulighederne i denne type job.

Or. en

Ændringsforslag 201
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Covid-19-pandemien har vist 
værdien, synligheden og anerkendelsen af 
kvinders arbejde inden for 
frontlinjetjenester og grundlæggende 
tjenester såsom rengøring, børnepasning, 
social omsorg og pleje af ældre og andre 
voksne omsorgskrævende pårørende og 
frontlinjetjenester inden for 
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lokalsamfundet og sundhedsplejen. Den 
har også fremhævet den fortsatte 
undervurdering af arbejde, som 
overvejende udføres af kvinder, herunder 
omsorg, og vigtigheden af arbejde af god 
kvalitet og en retfærdig løn.

Or. en

Ændringsforslag 202
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes adskillige strukturelle faktorer, 
hvoraf en del kan tilskrives direkte og 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling 
på grund af køn. Disse faktorer omfatter 
kønsopdelte arbejdsmarkeder og sektorer, 
den historiske undervurdering af kvinders 
arbejde, traditionelle kønsstereotyper 
såsom forventningen om, at kvinder 
fungerer som primære omsorgspersoner 
for børn og voksne omsorgskrævende 
personer, en mangel på tilbud om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og 
støttetjenester samt ubevidste 
kønsskævheder på arbejdspladsen. 
Ubevidste kønsskævheder omfatter 
utilsigtede og automatiske mentale 
sammenslutninger baseret på køn, der 
stammer fra traditioner, normer, værdier, 
kultur, stereotyper eller erfaringer. Disse 
faktorer resulterer i karriereafbrydelser, 
arbejdsafbrydelser, deltidsarbejde, usikre 
lønninger og betingelser, vedvarende 
"glaslofter" og "klistrede gulve" samt 
kønsskævheder i lønstrukturer og 
lønfastsættende institutioner, hvilket 
resulterer i en kønsbestemt 
pensionsforskel, der er mere end dobbelt 
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så stor som den kønsbestemte lønforskel.

Or. en

Ændringsforslag 203
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for foranstaltninger for at forbedre 
løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse 
under fuld respekt for de forskellige 
arbejdsmarkedsmodeller i 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 204
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for foranstaltninger af forskellig art 
for at forbedre løngennemsigtigheden, 
tilskynde organisationer til at revidere 
deres lønstrukturer for at sikre lige løn til 
kvinder og mænd, der udfører samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, og 
gøre det muligt for ofre for 
forskelsbehandling at håndhæve deres ret 
til lige løn. Dette skal suppleres med 
bestemmelser, der præciserer eksisterende 
juridiske begreber (såsom begrebet "løn" 
og "arbejde af samme værdi") og 
foranstaltninger, der forbedrer 
håndhævelsesmekanismerne og adgangen 
til klage og domstolsprøvelse.

Or. fr

Ændringsforslag 205
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene (9) Lønforskellen mellem kønnene 
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skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. De opdelte arbejdsmarkeder er en af 
de største grundlæggende årsager til 
lønforskellen, som det er nødvendigt at 
adressere. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 206
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 

(9) En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 



AM\1241194DA.docx 39/202 PE699.041v01-00

DA

forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi, og 
gøre det muligt for ofre for 
forskelsbehandling at håndhæve deres ret 
til lige løn. Dette skal suppleres med 
bestemmelser, der præciserer eksisterende 
juridiske begreber (såsom begrebet "løn" 
og "arbejde af samme værdi") og 
foranstaltninger, der forbedrer 
håndhævelsesmekanismerne og adgangen 
til klage og domstolsprøvelse. 
Løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
der viser kønsbestemte lønforskelle, kan 
sikre betydelige fremskridt med hensyn til 
at afhjælpe den kønsbestemte lønforskel 
og afsløre undervurdering af kvinders 
arbejde og kønssegmentering af 
arbejdsmarkedet. Løngennemsigtighed 
alene kan ikke afhjælpe strukturelle og 
eksisterende uligheder mellem kønnene, 
men er et første skridt i retning af at 
tackle disse uligheder og bør suppleres 
med yderligere foranstaltninger, der har 
til formål at fjerne kønsbestemte løn- og 
pensions- og plejeforskelle og bekæmpe 
feminiseringen af fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 207
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 

(9) Lønforskellen mellem mænd og 
kvinder kan skyldes forskellige faktorer, 
hvoraf en del kan tilskrives direkte og 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn. Der er derfor behov for 
foranstaltninger for at sikre objektiviteten 
af kriterierne for løn og tilskynde 
arbejdsmarkedets parter til at samarbejde 
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forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til 
kvinder og mænd, der udfører samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, og 
gøre det muligt for ofre for 
forskelsbehandling at håndhæve deres ret 
til lige løn. Dette skal suppleres med 
bestemmelser, der præciserer eksisterende 
juridiske begreber (såsom begrebet "løn" 
og "arbejde af samme værdi") og 
foranstaltninger, der forbedrer 
håndhævelsesmekanismerne og adgangen 
til klage og domstolsprøvelse.

vedrørende lige løn til kvinder og mænd, 
der udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Dette skal suppleres med 
bestemmelser, der præciserer eksisterende 
juridiske begreber (såsom begrebet "løn" 
og "arbejde af samme værdi") og 
foranstaltninger, der forbedrer 
håndhævelsesmekanismerne og adgangen 
til klage og domstolsprøvelse.

Or. es

Begrundelse

"Kønsideologien" understøttes ikke i artikel 157 i TEUF.

Ændringsforslag 208
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, kønsstereotyper, horisontal 
kønsopdeling og vedvarende "glaslofter" 
og "klistrede gulve". En generel mangel 
på gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
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lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse. 
For effektivt at bekæmpe uligheder 
mellem kønnene er der behov for at skabe 
lovgivningsinstrumenter, der kan sikre 
kvinder større adgang til arbejdsmarkedet, 
gennemsigtighed i forbindelse med 
karriere, bedre politikker til opretholdelse 
af balancen mellem arbejdsliv og privatliv 
og deling af omsorgsarbejdet.

Or. it

Ændringsforslag 209
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 

(9) Lønforskellen mellem kvindelige 
og mandlige arbejdstagere skyldes 
forskellige faktorer, hvoraf en del kan 
tilskrives direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling baseret på køn. En 
generel mangel på gennemsigtighed med 
hensyn til lønniveauer i organisationerne 
fastholder en situation, hvor lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed baseret på 
køn ikke opdages eller er vanskelig at 
bevise, hvis der er mistanke om det. Der er 
derfor behov for bindende foranstaltninger 
for at forbedre løngennemsigtigheden, 
tilskynde organisationer til at revidere 
deres lønstrukturer for at sikre lige løn til 
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og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

kvinder og mænd, der udfører samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, og 
gøre det muligt for ofre for 
forskelsbehandling at håndhæve deres ret 
til lige løn. Dette skal suppleres med 
bestemmelser, der præciserer eksisterende 
juridiske begreber (såsom begrebet "løn" 
og "arbejde af samme værdi") og 
foranstaltninger, der forbedrer 
håndhævelsesmekanismerne og adgangen 
til klage og domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 210
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Med henblik på en bedre forståelse 
af dette direktiv anvendes udtrykket "i al 
deres diversitet" i dette direktiv til at 
udtrykke, at når kvinder eller mænd 
nævnes, skal dette forstås som heterogene 
kategorier, herunder med hensyn til køn, 
kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika. Det afspejler viljen til 
ikke at lade nogen i stikken og til at skabe 
et Europa med lige vilkår for alle uanset 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
og tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

Or. en

Ændringsforslag 211
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret
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Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, og gøre det muligt 
for ofre for forskelsbehandling at 
håndhæve deres ret til lige løn. Dette skal 
suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

(9) Lønforskellen mellem kønnene 
skyldes forskellige faktorer, hvoraf en del 
kan tilskrives direkte og indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. En generel mangel på 
gennemsigtighed med hensyn til 
lønniveauer i organisationerne fastholder 
en situation, hvor kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og skævhed ikke 
opdages eller er vanskelig at bevise, hvis 
der er mistanke om det. Der er derfor 
behov for bindende foranstaltninger for at 
forbedre løngennemsigtigheden, tilskynde 
organisationer til at revidere deres 
lønstrukturer for at sikre lige løn til kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, fremme 
vedtagelsen af afhjælpende 
foranstaltninger i praksis, når 
uberettigede forskelle konstateres, og gøre 
det muligt for ofre for forskelsbehandling 
at håndhæve deres ret til lige løn. Dette 
skal suppleres med bestemmelser, der 
præciserer eksisterende juridiske begreber 
(såsom begrebet "løn" og "arbejde af 
samme værdi") og foranstaltninger, der 
forbedrer håndhævelsesmekanismerne og 
adgangen til klage og domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 212
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne bør gøre brug af 
alle til rådighed værende midler, i 
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overensstemmelse med national praksis, 
til at forbedre lønningerne for alle 
arbejdstagere, navnlig de nationale 
minimumslønninger, og til styrkelse af 
karrierer og erhverv.

Or. pt

Ændringsforslag 213
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

(10) Politikker til fremme af balancen 
mellem arbejds- og privatliv bør bidrage 
til at opnå lighed mellem kønnene ved at 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Anvendelsen af 
princippet om lige løn til mænd og kvinder 
bør styrkes ved at fjerne direkte og 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling. 
Dette forhindrer ikke arbejdsgiverne i at 
give arbejdstagere, der udfører samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, 
forskellig løn på grundlag af objektive, 
kønsneutrale og upartiske kriterier såsom 
resultater og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 214
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
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forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, neutrale og upartiske kriterier, 
der ikke diskriminerer mellem mænd og 
kvinder såsom resultater, kompetencer og 
en forpligtelse med hensyn til at leve op til 
virksomhedens mål.

Or. es

Begrundelse

Kønsideologien understøttes ikke i artikel 157 i TEUF.

Ændringsforslag 215
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling ved hjælp af 
gennemsigtighed og afhjælpende 
foranstaltninger. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 216
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn for lige arbejde eller arbejde af samme 
værdi til mænd og kvinder bør styrkes ved 
at fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 217
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

(10) Anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 218
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Anvendelsen af princippet om lige (Vedrører ikke den danske tekst) 
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løn til mænd og kvinder bør styrkes ved at 
fjerne direkte og indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag af 
objektive, kønsneutrale og upartiske 
kriterier såsom resultater og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 219
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste har bekræftet, at det 
foreslåede direktiv synes at være 
udarbejdet på baggrund af et på forhånd 
foretrukket valg3a.
_________________
3a PE 662.647, s. 5.

Or. es

Ændringsforslag 220
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Det europæiske selskab, Societas 
Europea på latin, (i det følgende SE) er en 
form for aktieselskab, der er oprettet 
under Den Europæiske Unions retsregler, 
og som gør det muligt at drive en 
virksomhed i forskellige europæiske lande 
i henhold til én samlet standard, og dette 
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selskab bør derfor være den naturlige 
modtager af foranstaltningerne i dette 
direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 221
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) Udover den administrative byrde 
bør nærværende direktiv ikke anvendes på 
små og mellemstore virksomheder 
(mindre en 250 ansatte), da 
gennemsnitslønnen i disse virksomheder 
muligvis ikke svarer til virkeligheden i de 
meget flygtige og skiftende miljøer, der 
kræver et individuelt svar for hver enkelt 
medarbejder. I disse tilfælde kan 
gennemsnitslønnen vise et skævt resultat, 
hvilket skyldes, at der er meget store 
lønforskelle på nogle medarbejdere.

Or. es

Ændringsforslag 222
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 10 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10d) De foreslåede foranstaltninger i 
nærværende direktiv må ikke have den 
uønskede virkning, at det bliver 
nødvendigt at afskedige medarbejdere 
med henblik på at reducere det 
gennemsnitlige lønniveau for at kunne 
leve op til forpligtelserne i direktivet, 
hvilket navnlig ville få væsentlig 
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betydning for små og mellemstore 
virksomheder (mindre end 250 ansatte).

Or. es

Ændringsforslag 223
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika 
Winzig, Pernille Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, der 
har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som defineret i den 
lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat, under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols ("Domstolens") retspraksis. 
Domstolen har i sin retspraksis fastsat 
kriterier for fastlæggelse af status som 
arbejdstager47. Forudsat at husarbejdere, 
arbejdstagere på tilkaldebasis, løst ansatte 
arbejdstagere, voucher-baserede 
arbejdstagere, arbejdstagere på 
onlineplatforme, praktikanter og lærlinge 
opfylder disse kriterier, kan de være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Fastlæggelsen af, om 
der er tale om et ansættelsesforhold, bør 
være baseret på de faktiske 
omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, der 
har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som defineret i den 
lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat.

_________________
47 Sag C-66/85, Deborah Lawrie Blum mod 
Land Baden-Württemberg 
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ECLI:EU:C:1986:284, sag C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mod 
Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612, sag C-229/14, 
Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455, sag C-413/13, FNV, 
Kunsten Informatie en Media mod Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411, 
sag C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH mod 
Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, sag C-658/18, UX 
mod Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

Or. en

Ændringsforslag 224
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, der 
har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som defineret i den 
lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat, under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols ("Domstolens") retspraksis. 
Domstolen har i sin retspraksis fastsat 
kriterier for fastlæggelse af status som 
arbejdstager47. Forudsat at husarbejdere, 
arbejdstagere på tilkaldebasis, løst ansatte 

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau som 
defineret i direktiv 2008/104 samt atypiske 
former såsom kontrakter uden fast timetal 
og kontrakter om beskyttet/ledsaget 
arbejde, der har en ansættelseskontrakt 
eller et ansættelsesforhold som defineret i 
den lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat, under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols ("Domstolens") retspraksis. 
Domstolen har i sin retspraksis fastsat 
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arbejdstagere, voucher-baserede 
arbejdstagere, arbejdstagere på 
onlineplatforme, praktikanter og lærlinge 
opfylder disse kriterier, kan de være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Fastlæggelsen af, om 
der er tale om et ansættelsesforhold, bør 
være baseret på de faktiske 
omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

kriterier for fastlæggelse af status som 
arbejdstager47. Forudsat at husarbejdere, 
arbejdstagere på tilkaldebasis, løst ansatte 
arbejdstagere, voucher-baserede 
arbejdstagere, arbejdstagere på 
onlineplatforme, praktikanter og lærlinge 
opfylder disse kriterier, kan de være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Fastlæggelsen af, om 
der er tale om et ansættelsesforhold, bør 
være baseret på de faktiske 
omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

_________________ _________________
47 Sag C-66/85, Deborah Lawrie Blum mod 
Land Baden-Württemberg 
ECLI:EU:C:1986:284, sag C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mod 
Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612, sag C-229/14, 
Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455, sag C-413/13, FNV, 
Kunsten Informatie en Media mod Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411, 
sag C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH mod 
Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, sag C-658/18, UX 
mod Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

47 Sag C-66/85, Deborah Lawrie Blum mod 
Land Baden-Württemberg 
ECLI:EU:C:1986:284, sag C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mod 
Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612, sag C-229/14, 
Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455, sag C-413/13, FNV, 
Kunsten Informatie en Media mod Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411, 
sag C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH mod 
Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, sag C-658/18, UX 
mod Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

Or. en

Ændringsforslag 225
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 
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tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, der 
har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som defineret i den 
lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat, under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols ("Domstolens") retspraksis. 
Domstolen har i sin retspraksis fastsat 
kriterier for fastlæggelse af status som 
arbejdstager47. Forudsat at husarbejdere, 
arbejdstagere på tilkaldebasis, løst ansatte 
arbejdstagere, voucher-baserede 
arbejdstagere, arbejdstagere på 
onlineplatforme, praktikanter og lærlinge 
opfylder disse kriterier, kan de være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Fastlæggelsen af, om 
der foreligger et ansættelsesforhold, bør 
være baseret på de faktiske 
omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, der 
har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold, og navnlig 
selvstændige, der er afhængige af den 
ordregivende organisation, som defineret i 
den lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat, under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols ("Domstolens") retspraksis. 
Domstolen har i sin retspraksis fastsat 
kriterier for fastlæggelse af status som 
arbejdstager47. Forudsat at husarbejdere, 
arbejdstagere på tilkaldebasis, løst ansatte 
arbejdstagere, voucher-baserede 
arbejdstagere, arbejdstagere på 
onlineplatforme, praktikanter og lærlinge 
opfylder disse kriterier, kan de være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Fastlæggelsen af, om 
der foreligger et ansættelsesforhold, bør 
være baseret på de faktiske 
omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

_________________ _________________
47 Sag C-66/85, Deborah Lawrie Blum mod 
Land Baden-Württemberg 
ECLI:EU:C:1986:284, sag C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mod 
Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612, sag C-229/14, 
Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455, sag C-413/13, FNV, 
Kunsten Informatie en Media mod Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411, 
sag C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH mod 
Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, sag C-658/18, UX 
mod Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

47 Sag C-66/85, Deborah Lawrie Blum mod 
Land Baden-Württemberg 
ECLI:EU:C:1986:284, sag C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mod 
Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612, sag C-229/14, 
Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455, sag C-413/13, FNV, 
Kunsten Informatie en Media mod Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411, 
sag C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH mod 
Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, sag C-658/18, UX 
mod Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

Or. pt
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Ændringsforslag 226
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, der 
har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som defineret i den 
lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat, under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols ("Domstolens") retspraksis. 
Domstolen har i sin retspraksis fastsat 
kriterier for fastlæggelse af status som 
arbejdstager47. Forudsat at husarbejdere, 
arbejdstagere på tilkaldebasis, løst ansatte 
arbejdstagere, voucher-baserede 
arbejdstagere, arbejdstagere på 
onlineplatforme, praktikanter og lærlinge 
opfylder disse kriterier, kan de være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Fastlæggelsen af, om 
der foreligger et ansættelsesforhold, bør 
være baseret på de faktiske 
omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

(11) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle arbejdstagere, herunder 
deltidsansatte, arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse eller personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, der 
har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som defineret i den 
lovgivning, kollektive overenskomst 
og/eller praksis, der er gældende i den 
pågældende medlemsstat, under 
hensyntagen til dens nationale domstoles 
og Den Europæiske Unions Domstols 
("Domstolens") retspraksis. Både de 
nationale domstole samt Domstolen har i 
deres retspraksis fastsat kriterier for 
fastlæggelse af status som arbejdstager47. 
Forudsat at husarbejdere, arbejdstagere på 
tilkaldebasis, løst ansatte arbejdstagere, 
voucher-baserede arbejdstagere, 
arbejdstagere på onlineplatforme, 
praktikanter og lærlinge opfylder disse 
kriterier, kan de være omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde. 
Fastlæggelsen af, om der foreligger et 
ansættelsesforhold, bør være baseret på de 
faktiske omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

_________________ _________________
47 Sag C-66/85, Deborah Lawrie Blum mod 
Land Baden-Württemberg 
ECLI:EU:C:1986:284, sag C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mod 
Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612, sag C-229/14, 
Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 

47 Sag C-66/85, Deborah Lawrie Blum mod 
Land Baden-Württemberg 
ECLI:EU:C:1986:284, sag C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mod 
Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612, sag C-229/14, 
Ender Balkaya mod Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
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ECLI:EU:C:2015:455, sag C-413/13, FNV, 
Kunsten Informatie en Media mod Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411, 
sag C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH mod 
Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, sag C-658/18, UX 
mod Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

ECLI:EU:C:2015:455, sag C-413/13, FNV, 
Kunsten Informatie en Media mod Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411, 
sag C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH mod 
Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, sag C-658/18, UX 
mod Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

Or. es

Ændringsforslag 227
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fjerne hindringer for, at 
ofre for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn kan håndhæve deres ret til 
lige løn, og for at hjælpe arbejdsgiverne 
med at sikre overholdelsen af denne ret, 
bør de centrale begreber i forbindelse med 
lige løn såsom "løn" og "arbejde af 
samme værdi" præciseres i 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis. Dette bør lette anvendelsen af 
disse begreber, navnlig for små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 228
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn kan håndhæve deres ret til 
lige løn, og for at hjælpe arbejdsgiverne 
med at sikre overholdelsen af denne ret, 
bør de centrale begreber i forbindelse med 
lige løn såsom "løn" og "arbejde af samme 
værdi" præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling mellem 
mænd og kvinder kan håndhæve deres ret 
til lige løn, og for i visse specifikke 
situationer at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber. Under alle 
omstændigheder må dette direktiv ikke 
medføre en urimelig administrativ byrde 
for de små og mellemstore virksomheder 
(mindre end 250 ansatte).

Or. es

Ændringsforslag 229
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan håndhæve deres ret til lige løn, 
og for at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan håndhæve deres ret til lige løn, 
og for at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
midcapvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 230
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna 
Virkkunen
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Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan håndhæve deres ret til lige løn, 
og for at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan håndhæve deres ret til lige løn, 
og for at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
midcapvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 231
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan håndhæve deres ret til lige løn, 
og for at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan håndhæve deres ret til lige løn, 
og for at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. it

Ændringsforslag 232
Jadwiga Wiśniewska
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Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn kan håndhæve deres ret til 
lige løn, og for at hjælpe arbejdsgiverne 
med at sikre overholdelsen af denne ret, 
bør de centrale begreber i forbindelse med 
lige løn såsom "løn" og "arbejde af samme 
værdi" præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(12) For at fjerne hindringer for, at ofre 
for lønmæssig forskelsbehandling baseret 
på køn kan håndhæve deres ret til lige løn, 
og for at hjælpe arbejdsgiverne med at 
sikre overholdelsen af denne ret, bør de 
centrale begreber i forbindelse med lige løn 
såsom "løn" og "arbejde af samme værdi" 
præciseres i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis. Dette bør lette 
anvendelsen af disse begreber, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 233
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi bør respekteres for så vidt 
angår løn og andre ydelser, som 
arbejdstagerne modtager direkte eller 
indirekte i penge eller naturalier for deres 
arbejde fra deres arbejdsgiver. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis48 bør begrebet "løn" ikke kun 
omfatte løn, men også supplerende 
ydelser såsom bonusser, 
overtidsgodtgørelse, rejsefaciliteter 
(herunder biler, der stilles til rådighed af 
arbejdsgiveren, og rejsekort), boligtilskud, 
uddannelsesgodtgørelse, ydelser i tilfælde 
af afskedigelse, lovbestemte 
sygedagpenge, lovbestemte godtgørelser 

(13) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi bør respekteres for så vidt 
angår løn og andre ydelser, som 
arbejdstagerne modtager direkte eller 
indirekte i penge eller naturalier for deres 
arbejde fra deres arbejdsgiver.
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og arbejdsmarkedspensioner. Det bør 
omfatte alle lønelementer, der skal betales 
i henhold til lov eller kollektiv 
overenskomst.
_________________
48 F.eks. sag C-58/81, Kommissionen for 
De Europæiske Fællesskaber mod 
Storhertugdømmet Luxembourg, 
ECLI:EU:C:1982:215, sag C-171/88, 
Rinner-Kulhn mod FWW Spezial-
Gebäudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, sag C-147/02, 
Alabaster mod Woolwho plc og Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, sag C-342/93, 
Gillespie m.fl., ECLI:EU:C:1996:46, sag 
C-278/93, Freers og Speckmann mod 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83, 
sag C-12/81, Eileen Garland mod British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44, sag C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mod Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246, 
og sag C-33/89, Maria Kowalska mod 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

Or. en

Ændringsforslag 234
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi bør respekteres for så vidt 
angår løn og andre ydelser, som 
arbejdstagerne modtager direkte eller 
indirekte i penge eller naturalier for deres 
arbejde fra deres arbejdsgiver. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis48 bør begrebet "løn" ikke kun 

(13) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi bør respekteres for så vidt 
angår løn og andre ydelser, som 
arbejdstagerne modtager direkte eller 
indirekte i penge eller naturalier for deres 
arbejde fra deres arbejdsgiver. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis48 bør begrebet "løn" ikke kun 
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omfatte løn, men også supplerende ydelser 
såsom bonusser, overtidsgodtgørelse, 
rejsefaciliteter (herunder biler, der stilles til 
rådighed af arbejdsgiveren, og rejsekort), 
boligtilskud, uddannelsesgodtgørelse, 
ydelser i tilfælde af afskedigelse, 
lovbestemte sygedagpenge, lovbestemte 
godtgørelser og arbejdsmarkedspensioner. 
Det bør omfatte alle lønelementer, der skal 
betales i henhold til lov eller kollektiv 
overenskomst.

omfatte løn, men også supplerende ydelser 
såsom bonusser, overtidsgodtgørelse, 
rejsefaciliteter (herunder biler, der stilles til 
rådighed af arbejdsgiveren, og rejsekort), 
boligtilskud, uddannelsesgodtgørelse og 
ydelser i tilfælde af afskedigelse. Det bør 
omfatte alle lønelementer, der skal betales 
af arbejdsgiveren i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lov eller i 
henhold til kollektiv overenskomst.

_________________ _________________
48 F.eks. sag C-58/81, Kommissionen for 
De Europæiske Fællesskaber mod 
Storhertugdømmet Luxembourg, 
ECLI:EU:C:1982:215, sag C-171/88, 
Rinner-Kulhn mod FWW Spezial-
Gebäudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, sag C-147/02, 
Alabaster mod Woolwho plc og Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, sag C-342/93, 
Gillespie m.fl., ECLI:EU:C:1996:46, sag 
C-278/93, Freers og Speckmann mod 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83, 
sag C-12/81, Eileen Garland mod British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44, sag C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mod Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246, 
og sag C-33/89, Maria Kowalska mod 
Freie und Hansestadt Hamburg, 
ECLI:EU:C:1990:265.

48 F.eks. sag C-58/81, Kommissionen for 
De Europæiske Fællesskaber mod 
Storhertugdømmet Luxembourg, 
ECLI:EU:C:1982:215, sag C-171/88, 
Rinner-Kulhn mod FWW Spezial-
Gebäudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, sag C-147/02, 
Alabaster mod Woolwho plc og Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, sag C-342/93, 
Gillespie m.fl., ECLI:EU:C:1996:46, sag 
C-278/93, Freers og Speckmann mod 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83, 
sag C-12/81, Eileen Garland mod British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44, sag C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mod Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246, 
og sag C-33/89, Maria Kowalska mod 
Freie und Hansestadt Hamburg, 
ECLI:EU:C:1990:265.

Or. es

Begrundelse

Det ville være urimeligt at kræve en højere løn fra de offentlige kasser i alle medlemsstaterne 
svarende til sygedagpenge, godtgørelser og arbejdsmarkedspensioner.

Ændringsforslag 235
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi bør respekteres for så vidt 
angår løn og andre ydelser, som 
arbejdstagerne modtager direkte eller 
indirekte i penge eller naturalier for deres 
arbejde fra deres arbejdsgiver. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis48 bør begrebet "løn" ikke kun 
omfatte løn, men også supplerende ydelser 
såsom bonusser, overtidsgodtgørelse, 
rejsefaciliteter (herunder biler, der stilles til 
rådighed af arbejdsgiveren, og rejsekort), 
boligtilskud, uddannelsesgodtgørelse, 
ydelser i tilfælde af afskedigelse, 
lovbestemte sygedagpenge, lovbestemte 
godtgørelser og arbejdsmarkedspensioner. 
Det bør omfatte alle lønelementer, der skal 
betales i henhold til lov eller kollektiv 
overenskomst.

(13) Princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi bør respekteres for så vidt 
angår løn og andre ydelser, som 
arbejdstagerne modtager direkte eller 
indirekte i penge eller naturalier for deres 
arbejde fra deres arbejdsgiver. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis48 bør begrebet "løn" ikke kun 
omfatte løn, men også supplerende ydelser 
såsom bonusser, overtidsgodtgørelse, 
rejsefaciliteter (herunder biler, der stilles til 
rådighed af arbejdsgiveren, og rejsekort), 
boligtilskud og fødevaregodtgørelse, 
uddannelsesgodtgørelse, ydelser i tilfælde 
af afskedigelse, lovbestemte sygedagpenge, 
lovbestemte godtgørelser og 
arbejdsmarkedspensioner. Det bør omfatte 
alle lønelementer, der skal betales i 
henhold til lov eller kollektiv 
overenskomst.

_________________ _________________
48 F.eks. sag C-58/81, Kommissionen for 
De Europæiske Fællesskaber mod 
Storhertugdømmet Luxembourg, 
ECLI:EU:C:1982:215, sag C-171/88, 
Rinner-Kulhn mod FWW Spezial-
Gebäudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, sag C-147/02, 
Alabaster mod Woolwho plc og Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, sag C-342/93, 
Gillespie m.fl., ECLI:EU:C:1996:46, sag 
C-278/93, Freers og Speckmann mod 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83, 
sag C-12/81, Eileen Garland mod British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44, sag C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mod Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246, 
og sag C-33/89, Maria Kowalska mod 
Freie und Hansestadt Hamburg, 
ECLI:EU:C:1990:265.

48 F.eks. sag C-58/81, Kommissionen for 
De Europæiske Fællesskaber mod 
Storhertugdømmet Luxembourg, 
ECLI:EU:C:1982:215, sag C-171/88, 
Rinner-Kulhn mod FWW Spezial-
Gebäudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, sag C-147/02, 
Alabaster mod Woolwho plc og Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, sag C-342/93, 
Gillespie m.fl., ECLI:EU:C:1996:46, sag 
C-278/93, Freers og Speckmann mod 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83, 
sag C-12/81, Eileen Garland mod British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44, sag C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mod Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246, 
og sag C-33/89, Maria Kowalska mod 
Freie und Hansestadt Hamburg, 
ECLI:EU:C:1990:265.

Or. pt
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Ændringsforslag 236
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på 
den ene side og race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering (som 
beskyttet i henhold til direktiv 2000/43/EF 
eller direktiv 2000/78/EF) på den anden 
side. Kvindelige migranter er blandt de 
grupper, der udsættes for disse mange 
former for forskelsbehandling. Dette 
direktiv bør derfor præcisere, at der i 
forbindelse med lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn bør 
tages hensyn til en sådan kombination, 
hvorved enhver tvivl, der måtte herske i 
denne henseende inden for de 
eksisterende retlige rammer, fjernes. Dette 
bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis.
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opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder 
ved at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om 
det relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor 
det er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

Or. fr

Ændringsforslag 237
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor 
et offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling, hvor et offers køn 
spiller en afgørende rolle, kan faktisk 
skyldes en mindre gunstig lønbehandling 
af en anden person af det modsatte køn, 
der udfører det samme arbejde eller et 
arbejde af samme værdi, eller det kan 
skyldes en diskriminerende bestemmelse, 
betingelse eller praksis på grund af køn, 
der medfører, at ofret får en mindre 
gunstig løn end andre af det modsatte køn 
for det samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Dette direktiv bør derfor 
integreres konsekvent sammen med 
direktiv 2006/54/EF og have fokus på at 
undgå kriterier, der ikke fremmer den 
omtalte indirekte forskelsbehandling, i 
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Kvindelige migranter er blandt de 
grupper, der udsættes for disse mange 
former for forskelsbehandling. Dette 
direktiv bør derfor præcisere, at der i 
forbindelse med lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn bør 
tages hensyn til en sådan kombination, 
hvorved enhver tvivl, der måtte herske i 
denne henseende inden for de 
eksisterende retlige rammer, fjernes. Dette 
bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder 
ved at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om 
det relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

dette tilfælde på grund af køn. Dette bør 
sikre, at domstolene eller andre kompetente 
myndigheder tager behørigt hensyn til 
enhver ugunstig situation, der opstår som 
følge af indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, ved at 
anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling og, hvor det er relevant, 
fastsætte størrelsen af den tildelte 
erstatning eller de pålagte sanktioner.

Or. es

Begrundelse

Kønsideologien er ikke omfattet af artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Endvidere er formålet med dette direktiv at bekæmpe lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Ethvert lønkrav, der ikke tager hensyn til dette, står ikke 
mål med lovgrundlaget og ville gøre det pågældende krav juridisk ugyldigt ("ultra vires-
princippet").

Ændringsforslag 238
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
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aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til chartrets artikel 21, stk. 1, 
direktiv 2000/43/EF eller direktiv 
2000/78/EF) på den anden side. Kvindelige 
migranter, kvinder med handicap og 
kvinder af forskellig race, etnisk eller 
social oprindelse er blandt de grupper, der 
udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene, det 
ligebehandlingsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 20 i direktiv 
2006/54/EF, eller andre kompetente 
myndigheder tager behørigt hensyn til 
enhver ugunstig situation, der opstår som 
følge af tværgående forskelsbehandling, 
navnlig i materiel og proceduremæssig 
henseende, herunder ved at anerkende 
eksistensen af forskelsbehandling, træffe 
afgørelse om det relevante 
sammenligningsgrundlag, vurdere 
forholdsmæssigheden og, hvor det er 
relevant, fastsætte størrelsen af den tildelte 
erstatning eller de pålagte sanktioner. Dette 
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direktiv bør også sikre, at der tages 
hensyn til de særlige hindringer og behov 
for kvinder med handicap, herunder i 
forbindelse med dets anvendelsesområde, 
adgang til oplysninger, ret til 
kompensation og dataopdeling i 
overensstemmelse med FN's konvention 
om handicappedes rettigheder. En 
tværsektoriel tilgang er afgørende for at 
forstå, tackle og løse de mange former for 
forskelsbehandling, der øger den 
kønsbestemte lønforskel for kvinder i al 
deres mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 239
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
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seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter og kvinder med 
handicap er blandt de grupper, der 
udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner. Dette direktiv bør også sikre, 
at der tages hensyn til de særlige 
hindringer og behov for kvinder med 
handicap i overensstemmelse med FN's 
konvention om handicappedes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 240
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
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forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn, og 
bestemmelsen gennemfører princippet om 
lige løn ved at fastsætte, at for samme 
arbejde eller for arbejde, som tillægges 
samme værdi, afskaffes enhver direkte 
eller indirekte forskelsbehandling med 
hensyn til køn for så vidt angår alle 
lønelementer og lønvilkår. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til chartrets artikel 21, stk. 1, 
direktiv 2000/43/EF eller direktiv 
2000/78/EF) på den anden side. Kvindelige 
migranter, kvinder med handicap og 
kvinder af forskellig race, etnisk eller 
social oprindelse er blandt de grupper, der 
udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene, det 
ligebehandlingsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 20 i direktiv 
2006/54/EF, eller andre kompetente 
myndigheder tager behørigt hensyn til 
enhver ugunstig situation, der opstår som 
følge af tværgående forskelsbehandling, 
navnlig i materiel og proceduremæssig 
henseende, herunder ved at anerkende 
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eksistensen af forskelsbehandling, træffe 
afgørelse om det relevante 
sammenligningsgrundlag, vurdere 
forholdsmæssigheden og, hvor det er 
relevant, fastsætte størrelsen af den tildelte 
erstatning eller de pålagte sanktioner. En 
tværsektoriel tilgang er afgørende for at 
forstå, tackle og løse de mange former for 
forskelsbehandling, der øger den 
kønsbestemte lønforskel for kvinder i al 
deres mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 241
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
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henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter og kvinder med 
handicap er blandt de grupper, der 
udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner. Kvinder med handicap bør 
derfor være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Dette direktiv bør 
også sikre, at der tages hensyn til de 
særlige hindringer og behov, som de står 
over for, herunder i forbindelse med 
adgang til oplysninger, ret til 
kompensation og dataopdeling i 
overensstemmelse med FN's konvention 
om handicappedes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 242
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
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tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, 
navnlig i materiel og proceduremæssig 
henseende, herunder ved at anerkende 
eksistensen af forskelsbehandling, træffe 
afgørelse om det relevante 
sammenligningsgrundlag, vurdere 
forholdsmæssigheden og, hvor det er 
relevant, fastsætte størrelsen af den tildelte 
erstatning eller de pålagte sanktioner.

Or. fr
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Ændringsforslag 243
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 244
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor et 
offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
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der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af forskelsbehandling, 
navnlig i materiel og proceduremæssig 
henseende, herunder ved at anerkende 
eksistensen af forskelsbehandling, træffe 
afgørelse om det relevante 
sammenligningsgrundlag, vurdere 
forholdsmæssigheden og, hvor det er 
relevant, fastsætte størrelsen af den tildelte 
erstatning eller de pålagte sanktioner.

Or. hu

Begrundelse

Det er min opfattelse, at denne udvidelse går længere end det grundlæggende sigte med 
forslaget til direktiv, som er at fastsætte fælles minimumskrav for bedre, mere effektiv 
gennemførelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder. Det vil desuden føre til 
usikkerhed under gennemførelsen af direktivet, hvad angår anerkendelse af eksistensen af 
forskelsbehandling, valg af det rigtige sammenligningsgrundlag, vurdering af 
proportionaliteten og, om relevant, fastsættelse af omfanget af den krævede erstatning eller 
de pålagte sanktioner.

Ændringsforslag 245
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 

(14) Ifølge artikel 10 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tilstræber Unionen ved udformningen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter at bekæmpe enhver form for 
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forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, hvor 
et offers køn spiller en afgørende rolle, kan 
antage mange forskellige former i praksis. 
Der kan være tale om et skæringspunkt 
mellem forskellige former for 
forskelsbehandling eller ulighed, når 
arbejdstageren er medlem af en eller flere 
grupper, der er beskyttet mod 
forskelsbehandling på grund af køn på den 
ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. I 
henhold til artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
må der ikke finde nogen direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig hvad angår løn. Lønmæssig 
forskelsbehandling, hvor et offers køn 
spiller en afgørende rolle, kan antage 
mange forskellige former i praksis. Der kan 
være tale om et skæringspunkt mellem 
forskellige former for forskelsbehandling 
eller ulighed, når arbejdstageren er medlem 
af en eller flere grupper, der er beskyttet 
mod forskelsbehandling på grund af køn på 
den ene side og race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering (som beskyttet i 
henhold til direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF) på den anden side. 
Kvindelige migranter er blandt de grupper, 
der udsættes for disse mange former for 
forskelsbehandling. Dette direktiv bør 
derfor præcisere, at der i forbindelse med 
lønmæssig forskelsbehandling baseret på 
køn bør tages hensyn til en sådan 
kombination, hvorved enhver tvivl, der 
måtte herske i denne henseende inden for 
de eksisterende retlige rammer, fjernes. 
Dette bør sikre, at domstolene eller andre 
kompetente myndigheder tager behørigt 
hensyn til enhver ugunstig situation, der 
opstår som følge af tværgående 
forskelsbehandling, navnlig i materiel og 
proceduremæssig henseende, herunder ved 
at anerkende eksistensen af 
forskelsbehandling, træffe afgørelse om det 
relevante sammenligningsgrundlag, 
vurdere forholdsmæssigheden og, hvor det 
er relevant, fastsætte størrelsen af den 
tildelte erstatning eller de pålagte 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 246
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Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
skal arbejdsgiverne have indført 
lønfastsættelsesmekanismer eller 
lønstrukturer, der sikrer, at der ikke er 
nogen kønsbestemte lønforskelle mellem 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, som ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer. Sådanne lønstrukturer bør give 
mulighed for at sammenligne værdien af 
forskellige job inden for samme 
organisationsstruktur. I overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets beslutning af 
21. januar 2021 om EU's strategi for 
ligestilling mellem kønnene bør arbejde 
anses for at have samme værdi, hvis det 
udførte arbejde på grundlag af en 
sammenligning af to grupper af 
arbejdstagere, der ikke er blevet 
sammensat tilfældigt, er sammenligneligt 
under hensyntagen til objektive, 
kønsneutrale kriterier. I overensstemmelse 
med Domstolens retspraksis bør værdien af 
arbejdet vurderes og sammenlignes ud fra 
objektive kriterier, herunder krav til 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse, færdigheder, indsats, 
ansvar og arbejdsvilkår49.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.
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Or. en

Ændringsforslag 247
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Simone Schmiedtbauer, 
Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra 
objektive kriterier som krav til 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse, færdigheder, indsats og 
ansvar, udført arbejde og arten af de 
involverede opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur.

_________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

Or. en
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Ændringsforslag 248
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer, 
der kunne etableres via den sociale dialog 
i samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter, herunder fagforeningerne på 
nationalt og tværfagligt plan eller 
brancheorganisationerne, eller 
lønstrukturer, der sikrer, at der mellem 
mandlige og kvindelige arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, ikke er lønforskelle, som 
ikke er begrundet i objektive og 
kønsneutrale faktorer. Sådanne 
lønstrukturer bør give mulighed for at 
sammenligne værdien af forskellige job 
inden for samme organisationsstruktur. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

Or. fr
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Ændringsforslag 249
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) Ligestillingen mellem kønnene er 
et vigtigt økonomisk aktiv til fremme af 
retfærdig og inklusiv økonomisk vækst, og 
mindskelse af uligheder er et mål, hvad 
angår ligebehandling samt 
arbejdsmarkedseffektivitet. For at 
respektere retten til lige løn til mænd og 
kvinder skal arbejdsgiverne have indført 
lønfastsættelsesmekanismer eller 
lønstrukturer, der sikrer, at der mellem 
mandlige og kvindelige arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, ikke er lønforskelle, som 
ikke er begrundet i objektive og 
kønsneutrale faktorer. Sådanne 
lønstrukturer bør give mulighed for at 
sammenligne værdien af forskellige job 
inden for samme organisationsstruktur. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.
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Or. en

Ændringsforslag 250
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
inden for anvendelsesområdet have 
indført lønfastsættelsesmekanismer eller 
lønstrukturer, der sikrer, at der mellem 
mandlige og kvindelige arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, ikke er lønforskelle, som 
ikke er begrundet i objektive og 
kønsneutrale faktorer. Sådanne 
lønstrukturer bør give mulighed for at 
sammenligne værdien af forskellige job 
inden for samme organisationsstruktur. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49. De omtalte lønforanstaltninger 
bør ikke finde sted på bekostning af den 
individuelle fastsættelse af løn, der 
begrundes med muligheder.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: EU: C: 
1999:241, sag C-381/99, Brunnhofer, 
ECLI:EU:C:2001:358, og sag C-427/11, 
Margaret Kenny m.fl. mod Minister for 
Justice, Equality and Law Reform m.fl. , 
ECLI:EU:C:2013:122, præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: EU: C: 
1999:241, sag C-381/99, Brunnhofer, 
ECLI:EU:C:2001:358, og sag C-427/11, 
Margaret Kenny m.fl. mod Minister for 
Justice, Equality and Law Reform m.fl. , 
ECLI:EU:C:2013:122, præmis 28.

Or. es
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Ændringsforslag 251
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Frances 
Fitzgerald, Loucas Fourlas, Deirdre Clune

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer, 
der kunne etableres gennem 
arbejdsmarkedets parter, eller 
lønstrukturer, der sikrer, at der mellem 
mandlige og kvindelige arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, ikke er lønforskelle, som 
ikke er begrundet i objektive og 
kønsneutrale faktorer. Sådanne 
lønstrukturer bør give mulighed for at 
sammenligne værdien af forskellige job 
inden for samme organisationsstruktur. I 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

Or. en
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Ændringsforslag 252
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver, 
således som det allerede er praksis i 
kollektive overenskomster49.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

Or. it

Ændringsforslag 253
Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Lukas Mandl, 
Angelika Winzig
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Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
Værdien af arbejdet bør vurderes og 
sammenlignes ud fra objektive kriterier, 
herunder krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde, arten af de involverede opgaver og 
udbud af og efterspørgsel efter de 
relevante færdigheder49.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

Or. en

Ændringsforslag 254
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

_________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

Or. en

Ændringsforslag 255
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver49.

(15) For at respektere retten til lige løn 
til mænd og kvinder skal arbejdsgiverne 
have indført lønfastsættelsesmekanismer 
eller lønstrukturer, der sikrer, at der 
mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, ikke er 
lønforskelle, som ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer. 
Sådanne lønstrukturer bør give mulighed 
for at sammenligne værdien af forskellige 
job inden for samme organisationsstruktur. 
I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis bør værdien af arbejdet 
vurderes og sammenlignes ud fra objektive 
kriterier som krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, ansvar, udført arbejde og 
arten af de involverede opgaver49.

_________________ _________________
49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

49 F.eks. sag C-400/93, Royal Copenhagen, 
ECLI:EU:C:1995:155, sag C-309/97, 
Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241, sag C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358, og sag 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mod 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. , ECLI:EU:C:2013:122, 
præmis 28.

Or. en

Ændringsforslag 256
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 

udgår
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parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I 
situationer, hvor der ikke findes noget 
faktisk sammenligningsgrundlag, bør 
anvendelsen af en hypotetisk 
sammenligning tillades, således at en 
arbejdstager kan påvise, at vedkommende 
ikke er blevet behandlet på samme måde, 
som en hypotetisk sammenlignelig person 
af et andet køn ville være blevet 
behandlet. Dette ville fjerne en vigtig 
hindring for potentielle ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn, navnlig på meget kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af det 
modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker 
eller andre tilgængelige oplysninger. 
Dette vil gøre det muligt at tackle 
lønforskelle mellem kønnene mere 
effektivt i kønsopdelte sektorer og erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 257
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
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giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør anvendelsen 
af en hypotetisk sammenligning tillades, 
således at en arbejdstager kan påvise, at 
vedkommende ikke er blevet behandlet på 
samme måde, som en hypotetisk 
sammenlignelig person af et andet køn 
ville være blevet behandlet. Dette ville 
fjerne en vigtig hindring for potentielle 
ofre for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn, navnlig på meget 
kønsopdelte arbejdsmarkeder, hvor et krav 
om at finde et sammenligningsgrundlag af 
det modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at vedkommende er blevet 
behandlet mindre gunstigt end en 
sammenlignelig person af et andet køn, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. I situationer, hvor der ikke 
findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør anvendelsen 
af en hypotetisk sammenligning tillades, 
således at en arbejdstager kan påvise, at 
vedkommende ikke er blevet behandlet på 
samme måde, som en hypotetisk 
sammenlignelig person af et andet køn 
ville være blevet behandlet. Dette fjerner 
en vigtig hindring for potentielle ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig på meget kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af et andet køn 
gør det næsten umuligt at fremsætte krav 
om lige løn. Dette er f.eks. tilfældet i den 
kvindedominerede plejesektor, hvor det er 
meget vanskeligt for kvinder at påberåbe 
sig kønsdiskrimination, hvis 
sammenligningen skal komme fra den 
samme sektor. Et hypotetisk 
sammenligningsgrundlag ville gøre det 
lettere at foretage en objektiv og 
kønsneutral evaluering af visse job og 
tilskynde arbejdsgiverne og 
arbejdsmarkedets parter til at kortlægge 
undervurderede sektorer og job. Desuden 
bør arbejdstagere ikke forhindres i at 
anvende andre forhold, som giver 
anledning til en formodning om, at der er 
tale om forskelsbehandling, såsom 
statistikker eller andre tilgængelige 
oplysninger. Dette vil gøre det muligt at 
tackle lønforskelle mellem kønnene mere 
effektivt i kønsopdelte sektorer og erhverv. 
I denne henseende kunne følgende 
metoder til sammenligning med et eller 
flere hypotetiske 
sammenligningsgrundlag etableres: Hvis 
en arbejdstager eller en gruppe af 
arbejdstagere inden for en arbejdsgivers 
virksomhed ikke kan sammenlignes med 
et eller flere sammenligningsgrundlag for 
det andet køn ved brug af job-til-job-
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sammenligningsmetoden, kan 
sammenligningsmetoden med 
proportionel værdi anvendes. Hvis det 
ikke er muligt at anvende job-til-job-
sammenligningsmetoden eller 
proportionalmetoden grundet mangel på 
sammenligningsgrundlag, kan 
sammenligningen foretages med et eller 
flere sammenligningsgrundlag for det 
andet køn i en virksomhed med lignende 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 258
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør 
anvendelsen af en hypotetisk 
sammenligning tillades, således at en 
arbejdstager kan påvise, at vedkommende 
ikke er blevet behandlet på samme måde, 
som en hypotetisk sammenlignelig person 
af et andet køn ville være blevet 
behandlet. Dette ville fjerne en vigtig 
hindring for potentielle ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn, navnlig på meget kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af det 
modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.
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arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

Or. fr

Ændringsforslag 259
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør anvendelsen 
af en hypotetisk sammenligning tillades, 
således at en arbejdstager kan påvise, at 
vedkommende ikke er blevet behandlet på 
samme måde, som en hypotetisk 
sammenlignelig person af et andet køn 
ville være blevet behandlet. Dette ville 
fjerne en vigtig hindring for potentielle 
ofre for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn, navnlig på meget 
kønsopdelte arbejdsmarkeder, hvor et 
krav om at finde et 
sammenligningsgrundlag af det modsatte 
køn gør det næsten umuligt at fremsætte 
krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, er det særlig 
nødvendigt ikke blot at fokusere på 
lønniveauet, men nærmere på kriterierne 
for fastsættelse af lønnen, således at det 
kan bekræftes, at disse ikke er 
diskriminerende, men derimod objektive. 
Dette vil gøre det muligt at tackle 
lønforskelle mellem kønnene mere 
effektivt i virksomheder, hvor der ikke 
findes en reference til sammenligning af 
den reelle løn.
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forskelsbehandling, såsom statistikker 
eller andre tilgængelige oplysninger. 
Dette vil gøre det muligt at tackle 
lønforskelle mellem kønnene mere 
effektivt i kønsopdelte sektorer og 
erhverv.

Or. es

Begrundelse

Den hypotetiske komparator er en term med stor juridisk tvetydighed, der potentielt kan være 
præget af en høj graf af vilkårlighed, konflikt og risiko for tvister. Det vil derfor 
hensigtsmæssigt at foretage en analyse af kriterierne for fastsættelse af lønnen med henblik 
på at fastslå, hvorvidt disse er diskriminerende eller ej.

Ændringsforslag 260
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør 
anvendelsen af en hypotetisk 
sammenligning tillades, således at en 
arbejdstager kan påvise, at vedkommende 
ikke er blevet behandlet på samme måde, 
som en hypotetisk sammenlignelig person 
af et andet køn ville være blevet 
behandlet. Dette ville fjerne en vigtig 
hindring for potentielle ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn, navnlig på meget kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af det 

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle med 
udgangspunkt i køn mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.
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modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 261
Maria Walsh, Jarosław Duda, Deirdre Clune, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør 
anvendelsen af en hypotetisk 
sammenligning tillades, således at en 
arbejdstager kan påvise, at vedkommende 
ikke er blevet behandlet på samme måde, 
som en hypotetisk sammenlignelig person 
af et andet køn ville være blevet 
behandlet. Dette ville fjerne en vigtig 
hindring for potentielle ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, 
navnlig på meget kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af det modsatte 
køn gør det næsten umuligt at fremsætte 
krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Dette ville 
fjerne en vigtig hindring for potentielle 
ofre for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn, navnlig på meget 
kønsopdelte arbejdsmarkeder, hvor et krav 
om at finde et sammenligningsgrundlag af 
det modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.
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andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 262
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør anvendelsen 
af en hypotetisk sammenligning tillades, 
således at en arbejdstager kan påvise, at 
vedkommende ikke er blevet behandlet på 
samme måde, som en hypotetisk 
sammenlignelig person af et andet køn 
ville være blevet behandlet. Dette ville 
fjerne en vigtig hindring for potentielle 
ofre for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn, navnlig på meget 
kønsopdelte arbejdsmarkeder, hvor et krav 
om at finde et sammenligningsgrundlag af 
det modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. 
Sammenligningsgrundlaget bør være 
arbejdstageren af et andet køn, der udøver 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi med det højeste lønniveau. I 
situationer, hvor der ikke findes noget 
faktisk sammenligningsgrundlag, bør 
anvendelsen af en hypotetisk 
sammenligning tillades, således at en 
arbejdstager kan påvise, at vedkommende 
ikke er blevet behandlet på samme måde, 
som en hypotetisk sammenlignelig person 
af et andet køn ville være blevet behandlet. 
Dette ville fjerne en vigtig hindring for 
potentielle ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, 
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arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

navnlig på meget kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af det modsatte 
køn gør det næsten umuligt at fremsætte 
krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 263
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør anvendelsen 
af en hypotetisk sammenligning tillades, 
således at en arbejdstager kan påvise, at 
vedkommende ikke er blevet behandlet på 
samme måde, som en hypotetisk 
sammenlignelig person af et andet køn 
ville være blevet behandlet. Dette ville 
fjerne en vigtig hindring for potentielle 
ofre for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn, navnlig på meget 
kønsopdelte arbejdsmarkeder, hvor et krav 

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør anvendelsen 
af en hypotetisk sammenligning tillades, 
således at en arbejdstager kan påvise, at 
vedkommende ikke er blevet behandlet på 
samme måde, som en hypotetisk 
sammenlignelig person af et andet køn 
ville være blevet behandlet. Dette ville 
fjerne en vigtig hindring for potentielle 
ofre for lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn, navnlig på meget 
kønsopdelte arbejdsmarkeder, hvor et krav 



AM\1241194DA.docx 93/202 PE699.041v01-00

DA

om at finde et sammenligningsgrundlag af 
det modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

om at finde et sammenligningsgrundlag af 
det modsatte køn gør det næsten umuligt at 
fremsætte krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom en henvisning 
til en eksisterende klassificering baseret 
på arbejdsmarkedets parters kollektive 
overenskomster på branche- eller 
sektorniveau, statistikker eller andre 
tilgængelige oplysninger. Dette vil gøre det 
muligt at tackle lønforskelle mellem 
kønnene mere effektivt i kønsopdelte 
sektorer og erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 264
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At finde et gyldigt 
sammenligningsgrundlag er en vigtigt 
parameter ved afgørelsen af, om arbejde 
kan anses for at have samme værdi. Den 
giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. I situationer, 
hvor der ikke findes noget faktisk 
sammenligningsgrundlag, bør 
anvendelsen af en hypotetisk 
sammenligning tillades, således at en 
arbejdstager kan påvise, at vedkommende 
ikke er blevet behandlet på samme måde, 
som en hypotetisk sammenlignelig person 
af et andet køn ville være blevet 
behandlet. Dette ville fjerne en vigtig 
hindring for potentielle ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, 
navnlig på meget kønsopdelte 

(16) Hvis det er muligt at finde et 
gyldigt sammenligningsgrundlag, er dette 
et vigtigt parameter ved afgørelsen af, om 
arbejde kan anses for at have samme værdi. 
Den giver arbejdstageren mulighed for at 
godtgøre, at de er blevet behandlet mindre 
gunstigt end en sammenlignelig person af 
et andet køn, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, eller ved at 
fremlægge alt bevismateriale i sin 
besiddelse. Dette ville fjerne en vigtig 
hindring for potentielle ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, 
navnlig på meget kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af det modsatte 
køn gør det næsten umuligt at fremsætte 
krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
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arbejdsmarkeder, hvor et krav om at finde 
et sammenligningsgrundlag af det modsatte 
køn gør det næsten umuligt at fremsætte 
krav om lige løn. Desuden bør 
arbejdstagere ikke forhindres i at anvende 
andre forhold, som giver anledning til en 
formodning om, at der er tale om 
forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger. Dette vil 
gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv.

forskelsbehandling, såsom statistikker eller 
andre tilgængelige oplysninger, f.eks. en 
henvisning til klassifikationer, som er 
fastlagt i kollektive overenskomster. Dette 
vil gøre det muligt at tackle lønforskelle 
mellem kønnene mere effektivt i 
kønsopdelte sektorer og erhverv, og 
samtidig undgås indførelsen af tunge og 
bekostelige procedurer, der fører til 
retsusikkerhed for virksomhederne og 
navnlig for SMV'er og 
mikrovirksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 265
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Kommissionens 
konsekvensanalyse bekræfter i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions retsregler, at fastsættelse af "lige 
værdi" skal ske hos den enkelte 
virksomhed og ikke på sektorniveau. Af 
samme årsag er den sektorbaserede eller 
horisontale sammenligning uden for 
virksomheden selv udeladt af den 
konsekvensanalyse, der er gennemført 
med henblik på nærværende direktiv15a.
_________________
15a SWD(2021)42, s. 62.

Or. es

Ændringsforslag 266
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler
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Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Domstolen har præciseret50, at for 
at sammenligne, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig 
situation, er sammenligningen ikke 
nødvendigvis begrænset til situationer, 
hvor mænd og kvinder arbejder for 
samme arbejdsgiver. Arbejdstagere kan 
befinde sig i en sammenlignelig situation, 
selv om de ikke arbejder for samme 
arbejdsgiver, når lønvilkårene kan 
tilskrives en og samme kilde, der 
fastsætter disse vilkår. Dette kan være 
tilfældet, når lønvilkårene er reguleret ved 
lovbestemmelser eller kollektive 
overenskomster vedrørende løn, der 
gælder for flere virksomheder, eller når 
sådanne vilkår er fastsat centralt for mere 
end én organisation eller virksomhed i et 
holdingselskab eller et konglomerat. 
Domstolen præciserede endvidere, at 
sammenligningen ikke er begrænset til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
sagsøgeren51.

udgår

_________________
50 Sag C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.
51 Sag 129/79, Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.

Or. en

Ændringsforslag 267
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Domstolen har præciseret50, at for 
at sammenligne, om arbejdstagere befinder 

(17) Domstolen har præciseret50, at for 
at sammenligne, om arbejdstagere befinder 
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sig i en sammenlignelig situation, er 
sammenligningen ikke nødvendigvis 
begrænset til situationer, hvor mænd og 
kvinder arbejder for samme arbejdsgiver. 
Arbejdstagere kan befinde sig i en 
sammenlignelig situation, selv om de ikke 
arbejder for samme arbejdsgiver, når 
lønvilkårene kan tilskrives en og samme 
kilde, der fastsætter disse vilkår. Dette kan 
være tilfældet, når lønvilkårene er reguleret 
ved lovbestemmelser eller kollektive 
overenskomster vedrørende løn, der gælder 
for flere virksomheder, eller når sådanne 
vilkår er fastsat centralt for mere end én 
organisation eller virksomhed i et 
holdingselskab eller et konglomerat. 
Domstolen præciserede endvidere, at 
sammenligningen ikke er begrænset til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
sagsøgeren51.

sig i en sammenlignelig situation, er 
sammenligningen ikke nødvendigvis 
begrænset til situationer, hvor mænd og 
kvinder arbejder for samme arbejdsgiver, 
da arbejdstagere kan befinde sig i en 
sammenlignelig situation, selv om de ikke 
arbejder for samme arbejdsgiver, når 
lønvilkårene kan tilskrives en og samme 
kilde, der fastsætter disse vilkår. Dette kan 
være tilfældet, når lønvilkårene er reguleret 
ved lovbestemmelser eller kollektive 
overenskomster vedrørende løn, der gælder 
for flere virksomheder, eller når sådanne 
vilkår er fastsat centralt for mere end én 
organisation eller virksomhed i et 
holdingselskab eller et konglomerat. 
Domstolen præciserede endvidere, at 
sammenligningen ikke er begrænset til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
sagsøgeren51.

_________________ _________________
50 Sag C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

50 Sag C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

51 Sag 129/79, Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.

51 Sag 129/79, Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.

Or. es

Ændringsforslag 268
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Derudover og med henblik på at 
fremme kønsneutral evaluering af job i 
kvindedominerede sektorer, hvor det er 
meget vanskeligt at påstå, at 
forskelsbehandling på grund af køn 
finder sted, hvis sammenligningen skal 
komme fra den samme sektor, skal 
medlemsstaterne sikre, at værktøjerne og 
metoderne til vurdering og 
sammenligning af arbejdets værdi også 
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gør det muligt at sammenligne 
arbejdstagere på tværs af sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 269
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Ud over de forslag, der er 
beskrevet af Domstolen i henhold til 
stykket ovenfor, fastslås det i Den 
Europæiske Unions lovgivning, at 
begrebet "arbejde af samme værdi" 
udelukkende finder anvendelse på 
forskellige stillinger, der er defineret som 
værende af samme værdi inden for 
samme organisation, sådan som det 
fremgår af Kommissionens 
konsekvensanalyse12a.
_________________
12a SWD(2021)42, s. 6.

Or. es

Ændringsforslag 270
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer, metoder og 
ledsagemekanismer til at støtte og vejlede 
vurderingen af, hvad der udgør arbejde af 
samme værdi. Dette bør lette anvendelsen 
af dette begreb, navnlig for små og 
mellemstore virksomheder. Der bør i 
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overensstemmelse med nærhedsprincippet 
tages hensyn til allerede eksisterende 
løsninger på nationalt plan for at 
tilstræbe mere gennemsigtighed på 
ligelønsområdet.

Or. fr

Ændringsforslag 271
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder. At 
overlade det til medlemsstaterne at udvikle 
værktøjer eller metoder til vurdering og 
sammenligning af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi, vil sikre, at disse 
instrumenter tilpasses til det enkelte lands 
særlige forhold.

Or. pl

Ændringsforslag 272
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, således at 
virksomhederne kan bekræfte sine 
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lønkriterier med henblik på at forhindre 
enhver form for lønmæssig 
forskelsbehandling mellem mænd og 
kvinder for det pågældende arbejde af 
samme værdi.

Or. es

Ændringsforslag 273
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaterne kan vælge at udvikle 
disse værktøjer eller metoder i samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter eller 
overlade opgaven til samme.

Or. en

Ændringsforslag 274
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi, samt til at sikre 
sammenligninger på tværs af sektorer. 
Dette bør lette anvendelsen af dette begreb, 
navnlig for små og mellemstore 
virksomheder.
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Or. en

Ændringsforslag 275
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(18) Medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. it

Ændringsforslag 276
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder.

(18) Medlemsstaterne bør udvikle 
specifikke værktøjer og metoder til at støtte 
og vejlede vurderingen af, hvad der udgør 
arbejde af samme værdi. Dette bør lette 
anvendelsen af dette begreb.

Or. en

Ændringsforslag 277
Elżbieta Rafalska
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Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Vedtagelsen af de foreslåede 
foranstaltninger vil medføre nye 
ansvarsområder og kompetencer for 
medlemsstaternes organer, f.eks. fremme 
af de i dette direktiv fastlagte mekanismer, 
overvågning, analyse og gennemførelse af 
de forskellige foranstaltninger samt at 
rådgive og repræsentere arbejdstagere, 
der oplever lønmæssig 
forskelsbehandling, i forbindelse med 
retlige procedurer. Endvidere bør 
medlemsstaterne være ansvarlige for at 
tildele disse kompetencer til eksisterende 
organer eller oprette nye organer.

Or. pl

Ændringsforslag 278
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Proportionalitetsprincippet er 
yderst vigtigt ligesom nødvendigheden af 
at sikre, at de nye foranstaltninger tager 
hensyn til de forskellige lønsystemer i de 
enkelte medlemsstater og autonomien hos 
arbejdsmarkedets parter.

Or. pl

Ændringsforslag 279
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Jobklassifikations- og 
jobevalueringssystemer kan, hvis de ikke 
anvendes på en kønsneutral måde, navnlig 
når de antager traditionelle 
kønsstereotyper, resultere i lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. I 
sådanne tilfælde bidrager de til og 
fastholder de lønforskellen ved at evaluere 
mands- og kvindedominerede job 
forskelligt i situationer, hvor værdien af det 
udførte arbejde er af samme værdi. Når der 
anvendes kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, er de imidlertid 
effektive til at etablere et gennemsigtigt 
lønsystem og er afgørende for at sikre, at 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grund af køn udelukkes. De afslører 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling i 
forbindelse med undervurdering af job, der 
typisk udføres af kvinder. Det gør de ved at 
måle og sammenligne job, hvis indhold er 
forskelligt, men af samme værdi, og støtter 
således princippet om arbejde af samme 
værdi.

(19) Jobklassifikations- og 
jobevalueringssystemer kan, hvis de ikke 
anvendes på en kønsneutral måde, navnlig 
når de antager traditionelle 
kønsstereotyper, styrke lønforskellen 
mellem kønnene på tværs af sektorer og 
resultere i lønmæssig forskelsbehandling 
på grund af køn. I sådanne tilfælde 
bidrager de til og fastholder de 
lønforskellen, herunder lønforskellen på 
tværs af sektorer, ved at evaluere mands- 
og kvindedominerede job forskelligt i 
situationer, hvor værdien af det udførte 
arbejde er af samme værdi. Når der 
anvendes kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, er de imidlertid 
effektive til at etablere et gennemsigtigt 
lønsystem og er afgørende for at sikre, at 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grund af køn udelukkes. De afslører 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling i 
forbindelse med undervurdering af job, der 
typisk udføres af kvinder. Det gør de ved at 
måle og sammenligne job, som udøves i 
forskellige sektorer, og hvis indhold er 
forskelligt, men af samme værdi, og støtter 
således princippet om arbejde af samme 
værdi.

Or. en

Ændringsforslag 280
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Jobklassifikations- og 
jobevalueringssystemer kan, hvis de ikke 
anvendes på en kønsneutral måde, navnlig 
når de antager traditionelle 
kønsstereotyper, resultere i lønmæssig 

(19) Jobklassifikations- og 
jobevalueringssystemer kan, hvis de ikke 
anvendes på en kønsneutral måde, resultere 
i lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. I sådanne tilfælde bidrager de til og 
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forskelsbehandling på grund af køn. I 
sådanne tilfælde bidrager de til og 
fastholder de lønforskellen ved at evaluere 
mands- og kvindedominerede job 
forskelligt i situationer, hvor værdien af det 
udførte arbejde er af samme værdi. Når der 
anvendes kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, er de imidlertid 
effektive til at etablere et gennemsigtigt 
lønsystem og er afgørende for at sikre, at 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grund af køn udelukkes. De afslører 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling i 
forbindelse med undervurdering af job, der 
typisk udføres af kvinder. Det gør de ved at 
måle og sammenligne job, hvis indhold er 
forskelligt, men af samme værdi, og støtter 
således princippet om arbejde af samme 
værdi.

fastholder de lønforskellen ved at evaluere 
mands- og kvindedominerede job 
forskelligt i situationer, hvor værdien af det 
udførte arbejde er af samme værdi. Når der 
anvendes kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, er de imidlertid 
effektive til at etablere et gennemsigtigt 
lønsystem og er afgørende for at sikre, at 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grund af køn udelukkes. De afslører 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling i 
forbindelse med undervurdering af job, der 
typisk udføres af kvinder. Det gør de ved at 
måle og sammenligne job, hvis indhold er 
forskelligt, men af samme værdi, og støtter 
således princippet om arbejde af samme 
værdi.

Or. fr

Ændringsforslag 281
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Jobklassifikations- og 
jobevalueringssystemer kan, hvis de ikke 
anvendes på en kønsneutral måde, navnlig 
når de antager traditionelle 
kønsstereotyper, resultere i lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. I 
sådanne tilfælde bidrager de til og 
fastholder de lønforskellen ved at evaluere 
mands- og kvindedominerede job 
forskelligt i situationer, hvor værdien af det 
udførte arbejde er af samme værdi. Når der 
anvendes kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, er de imidlertid 
effektive til at etablere et gennemsigtigt 
lønsystem og er afgørende for at sikre, at 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grund af køn udelukkes. De afslører 

(19) Jobklassifikations- og 
jobevalueringssystemer kan, hvis de ikke 
anvendes på en upartisk og objektiv måde, 
resultere i lønmæssig forskelsbehandling 
mellem mænd og kvinder, i strid med 
artikel 157 i TEUF. I sådanne tilfælde 
bidrager de til og fastholder de 
lønforskellen ved at evaluere mands- og 
kvindedominerede job forskelligt i 
situationer, hvor værdien af det udførte 
arbejde er af samme værdi. Når der 
anvendes jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, der er 
upartiske og objektive med hensyn til 
mænd og kvinder, er de imidlertid 
effektive til at etablere et gennemsigtigt 
lønsystem og er afgørende for at sikre, at 
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indirekte lønmæssig forskelsbehandling i 
forbindelse med undervurdering af job, der 
typisk udføres af kvinder. Det gør de ved at 
måle og sammenligne job, hvis indhold er 
forskelligt, men af samme værdi, og støtter 
således princippet om arbejde af samme 
værdi.

direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grund af køn udelukkes. De afslører 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling i 
forbindelse med undervurdering af job, der 
typisk udføres af kvinder. Det gør de ved at 
måle og sammenligne job, hvis indhold er 
forskelligt, men af samme værdi, og støtter 
således princippet om arbejde af samme 
værdi.

Or. es

Begrundelse

Kønsideologien er ikke omfattet af artikel 157 i TEUF og ville medføre en yderligere 
begrænsning af et lovgivningsmæssigt initiativ.

Ændringsforslag 282
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Jobklassifikations- og 
jobevalueringssystemer kan, hvis de ikke 
anvendes på en kønsneutral måde, navnlig 
når de antager traditionelle 
kønsstereotyper, resultere i lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. I 
sådanne tilfælde bidrager de til og 
fastholder de lønforskellen ved at evaluere 
mands- og kvindedominerede job 
forskelligt i situationer, hvor værdien af det 
udførte arbejde er af samme værdi. Når der 
anvendes kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, er de imidlertid 
effektive til at etablere et gennemsigtigt 
lønsystem og er afgørende for at sikre, at 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grund af køn udelukkes. De afslører 
indirekte lønmæssig forskelsbehandling i 
forbindelse med undervurdering af job, der 
typisk udføres af kvinder. Det gør de ved at 
måle og sammenligne job, hvis indhold er 
forskelligt, men af samme værdi, og støtter 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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således princippet om arbejde af samme 
værdi.

Or. en

Ændringsforslag 283
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Hvis jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer skal være 
kønsneutrale, må de ikke medføre, at der 
skabes ulemper for kvinder, eller at de 
karakteristika og færdigheder, som man 
forbinder med typisk kvindedominerede 
job, overses eller undervurderes såsom 
dem, der er nødvendige i plejen, 
sammenlignet med de karakteristika og 
færdigheder, som man forbinder med 
typisk mandedominerede job såsom fysisk 
styrke. Hvis arbejdet ikke har den samme 
værdi, tyder en lønforskel, der ikke er 
proportionel med forskellen i værdien af 
arbejdet, på, at jobevaluerings- eller -
klassifikationssystemet ikke er 
kønsneutralt.

Or. en

Ændringsforslag 284
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
udvikles aktioner med henblik på at yde 
teknisk bistand i form af retningslinjer, 



PE699.041v01-00 106/202 AM\1241194DA.docx

DA

praktiske værktøjer, uddannelse og 
finansiel støtte til gennemførelsen af 
foranstaltningerne i dette direktiv, 
herunder til udformning og 
gennemførelse af objektive, kønsneutrale 
jobevalueringssystemer, og sikre 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter i 
sådanne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 285
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) I overensstemmelse med 
Kommissionens konsekvensanalyse er der 
ikke enighed mellem medlemsstaterne om 
vigtigheden af at pålægge oplysningspligt 
om det planlagte løninterval for en 
bestemt stilling, og kun 53 % støtter denne 
obligatoriske foranstaltning20a.
_________________
20a SWD(2021)42, s. 109.

Or. es

Ændringsforslag 286
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
udvikles aktioner med henblik på at yde 
teknisk bistand i form af retningslinjer, 
praktiske værktøjer, uddannelse og 
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finansiel støtte til gennemførelsen af 
foranstaltningerne i dette direktiv, 
herunder til udformning og 
gennemførelse af objektive, kønsneutrale 
jobevalueringssystemer, og sikre 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter i 
sådanne foranstaltninger. 

Or. en

Ændringsforslag 287
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter. Oplysninger bør 
gives på en måde, der er tilgængelig for 
personer med handicap i 
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overensstemmelse med Unionens 
harmoniserede retsakter, hvad angår 
tilgængelighed, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/21021a og (EU) 2019/8821b.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om 
tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder og mobilapplikationer (EUT L 
327 af 2.12.2016, s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/882 af 17. april 2019 om 
tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenester (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70).

Or. en

Ændringsforslag 288
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. Disse oplysninger, der 
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skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. it

Ændringsforslag 289
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. De oplysninger, 
der skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter. Oplysningerne 
gives på en måde, der er tilgængelig for 
mennesker, der lever med et handicap.

Or. hu
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Begrundelse

Det er min opfattelse, at denne udvidelse går længere end det grundlæggende sigte med 
forslaget til direktiv, som er at fastsætte fælles minimumskrav for bedre, mere effektiv 
gennemførelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder. Det vil desuden føre til 
usikkerhed under gennemførelsen af direktivet, hvad angår anerkendelse af eksistensen af 
forskelsbehandling, valg af det rigtige sammenligningsgrundlag, vurdering af 
proportionaliteten og, om relevant, fastsættelse af omfanget af den krævede erstatning eller 
de pålagte sanktioner.

Ændringsforslag 290
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. Oplysningerne bør 
gives til ansøgere, der når til den endelige 
ansættelsesfase, forud for ansættelsen, af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. en
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Ændringsforslag 291
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud kan, hvis de 
ikke offentliggøres i et stillingsopslag, 
gives til ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis.

Or. pl

Ændringsforslag 292
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 293
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling kan 
skabe en informationsasymmetri, der 
begrænser ansøgernes 
forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
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for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også i 
dette tilfælde sikre et eksplicit og 
ikkekønsdiskriminerende grundlag for 
lønfastsættelse. Ikke desto mindre kan en 
generel oplysningspligt vedrørende 
lønintervallet medføre en uønsket 
virkning, hvor ansøgere af begge køn på 
forhånd afskrækkes fra at søge en stilling, 
selv om kunne være perfekte til den 
pågældende stilling. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan derfor, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen eller ved 
begyndelsen af denne af arbejdsgiveren 
eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. es

Ændringsforslag 294
Maria Walsh, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte forskelsbehandling, hvor 
uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
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mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Begrundelse

Vi har ikke tilstrækkelige data om tværgående forskelsbehandling for at kunne medtage den i 
dette direktiv.

Ændringsforslag 295
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte tværgående forskelsbehandling, 
hvor uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 

(20) Mangel på oplysninger om det 
planlagte løninterval for en stilling skaber 
en informationsasymmetri, der begrænser 
ansøgernes forhandlingsposition. Sikring af 
gennemsigtighed bør gøre det muligt for 
potentielle arbejdstagere at træffe en 
informeret beslutning om den forventede 
løn uden på nogen måde at begrænse 
arbejdsgiverens eller arbejdstagerens 
mulighed for at forhandle løn, selv uden 
for det angivne interval. Det ville også 
sikre et eksplicit og kønsneutralt grundlag 
for lønfastsættelse og ville forhindre 
undervurderingen af løn i forhold til 
færdigheder og erfaring. Denne 
gennemsigtighedsforanstaltning vil også 
omfatte forskelsbehandling, hvor 
uigennemsigtig lønfastsættelse giver 
mulighed for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde. De oplysninger, der 
skal gives til ansøgere forud for 
ansættelsen, kan, hvis de ikke 
offentliggøres i et stillingsopslag, gives til 
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ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

ansøgeren forud for jobsamtalen af 
arbejdsgiveren eller på anden vis, f.eks. af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. fr

Ændringsforslag 296
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I henhold til Kommissionens 
konsekvensanalyse og med henblik på at 
forhindre risikoen for, at potentielle 
ansøgere "bliver fanget" på de meget 
konkurrencedygtige arbejdsmarkeder, er 
det hensigtsmæssigt, at oplysningerne om 
løntilbuddet kan gives af arbejdsgiverne 
ved begyndelsen af ansættelsessamtalen 
som et alternativ til at offentliggøre 
tilbuddet6a.
_________________
6a SWD(2021)42, s. 40.

Or. es

Ændringsforslag 297
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) I henhold til det forklarende 
memorandum i Kommissionens forslag 
udgør oplysningerne om lønintervallet 
ikke en hindring for, at arbejdsgivere, 
arbejdstagere og sociale aktører 
forhandler en løn, der ligger uden for de 
oprindelige lønniveau, der var oplyst23a.
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_________________
23a COM(2021)0093, s. 11.

Or. es

Ændringsforslag 298
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20c) I overensstemmelse med 
Kommissionens konsekvensanalyse støtter 
kun 38 % af de hørte sociale aktører op 
om at pålægge alle arbejdsgivere et 
forbud mod at spørge ansøgeren om 
vedkommendes lønhistorik10a.
_________________
10a SWD(2021)42, s. 40.

Or. es

Begrundelse

Dette forbud er en af de mest kontroversielle i forslaget til direktiv, som det fremgår af den 
høring, der blev gennemført af Kommissionen selv. Det formodes, at arbejdsmarkederne er 
frie. At forsøge at opsnappe oplysninger gør dem ikke mere effektive og kan være skadeligt for 
begge parter.

Ændringsforslag 299
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Henna Virkkunen, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, som følger den enkelte 

udgår
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arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn.

Or. en

Ændringsforslag 300
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, som følger den enkelte 
arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 301
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, som følger den enkelte 
arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn.

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem arbejdstagere af 
forskellige køn, som følger den enkelte 
arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
sikre, at stillingsopslag og 
ansættelsesprocedurer er kønsneutrale, og 
bør ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn. Oplysninger om 
stillingsopslag og ansættelsesprocedurer 
bør stilles til rådighed i et tilgængeligt 
format for mennesker med handicap efter 
anmodning, i overensstemmelse med EU-
lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 og 
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(EU) 2019/882.

Or. en

Ændringsforslag 302
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, som følger den enkelte 
arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn.

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, som følger den enkelte 
arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn, medmindre den 
pågældende ansøger frit giver udtryk for, 
at det ikke vil være noget problem for 
vedkommende at give disse oplysninger.

Or. es

Begrundelse

Kandidatens frihed er vigtigere end det lovlige påbud.

Ændringsforslag 303
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem mandlige og kvindelige 
arbejdstagere, som følger den enkelte 
arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn.

(21) For at undgå opretholdelse af en 
lønforskel mellem arbejdstagere af 
forskellige køn, som følger den enkelte 
arbejdstager over tid, bør arbejdsgiverne 
sikre, at stillingsopslag og 
ansættelsesprocedurer er kønsneutrale, og 
bør ikke have mulighed for at spørge om 
ansøgerens tidligere løn.
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Or. en

Ændringsforslag 304
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Hvor det er relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
og organisationer med mindre end 
50 ansatte, som imødekommer de 
arbejdsrelaterede kriterier for små 
virksomheder i Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF. Hvor det er 
relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte. 
Forordning (EU) 2016/679 bør i den 
forbindelse overholdes, og der bør 
samtidig rettes en særlig opmærksomhed 
mod muligheden for at anonymisere data 
i SMV'er, idet virksomheder med under 
50 ansatte undtages fra denne procedure.

Or. fr

Ændringsforslag 305
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning
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er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Hvor det er relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Kvinder er overrepræsenteret i 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder. Gennemførelsen af dette 
direktiv i sådanne virksomheder er 
nødvendig for at tackle den kønsbestemte 
lønforskel. Sådanne virksomheder vil 
derfor have gavn af at sikre lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi mellem arbejdstagerne. Hvor det er 
relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

Or. en

Ændringsforslag 306
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Hvor det er relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
administrative byrder for arbejdsgiverne 
begrænses mest muligt, idet der lægges 
særlig vægt på mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder. Hvor det er 
relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte. 
Medlemsstaterne bør overveje at 
udarbejde værktøjer og retningslinjer for 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder med henblik på at lette 
opfyldelsen af forpligtelserne, der er 
fastsat i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 307
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Hvor det er relevant, bør 
foranstaltningerne skræddersys til 
arbejdsgivernes størrelse under 
hensyntagen til antallet af ansatte.

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at erhvervsfriheden 
garanteres. Foranstaltningerne bør derfor 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

Or. es

Begrundelse

Erhvervsfriheden er også en grundlæggende rettighed i Den Europæiske Union, der er sikret i 
artikel 16 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. De forskellige 
grundlæggende rettigheder bør harmoniseres med hinanden, og det er skadeligt for de øvrige, 
hvis en af dem ikke håndhæves.

Ændringsforslag 308
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt. Hvor det er relevant, bør 
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mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Hvor det er relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

foranstaltningerne skræddersys til 
arbejdsgivernes størrelse under 
hensyntagen til antallet af ansatte.

Or. en

Ændringsforslag 309
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at omkostninger og 
byrder for arbejdsgiverne begrænses mest 
muligt, idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Hvor det er relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

(22)
Løngennemsigtighedsforanstaltning

er bør beskytte arbejdstagernes ret til lige 
løn, samtidig med at der lægges særlig 
vægt på de særlige behov hos 
mikrovirksomheder og små virksomheder. 
Hvor det er relevant, bør foranstaltningerne 
skræddersys til arbejdsgivernes størrelse 
under hensyntagen til antallet af ansatte.

Or. pt

Ændringsforslag 310
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Lige løn til kvinder og mænd bør 
nødvendigvis være et led i en mere 
retfærdig fordeling af indkomst mellem 
arbejdskraft og kapital som et middel til at 
forebygge ulighed og fattigdom og 
forbedre levevilkårene for alle 
arbejdstagere og deres familier.

Or. pt
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Ændringsforslag 311
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b)
Løngennemsigtighedsforanstaltnin

ger bør ledsages af seriøse bestræbelser 
på bekæmpelse af jobusikkerhed, fremme 
af arbejde med rettigheder, forbedring af 
arbejdspladser og lønninger og regulering 
af arbejdstiden for at forbedre 
arbejdstageres levevilkår.

Or. pt

Ændringsforslag 312
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling, til rådighed for 
arbejdstagere. Arbejdsgiveren bør gives 
handlefrihed hvad angår opfyldelsen af 
denne forpligtelse under hensyntagen til 
organisationens størrelse.

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling, til rådighed for 
arbejdstagere, herunder alle 
lønbestanddele, der omfatter løn og alle 
andre ydelser, som arbejdsgiveren direkte 
eller indirekte betaler arbejdstageren i 
kontanter eller naturalier. Oplysningerne 
bør stilles til rådighed i et tilgængeligt 
format for arbejdstagere med handicap 
efter anmodning, i overensstemmelse med 
EU-lovgivning, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/2102 og (EU) 2019/882.

Or. en
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Ændringsforslag 313
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling, til rådighed for 
arbejdstagere. Arbejdsgiveren bør gives 
handlefrihed hvad angår opfyldelsen af 
denne forpligtelse under hensyntagen til 
organisationens størrelse.

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling, til rådighed for 
arbejdstagere.

Or. pt

Ændringsforslag 314
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling, til rådighed for 
arbejdstagere. Arbejdsgiveren bør gives 
handlefrihed hvad angår opfyldelsen af 
denne forpligtelse under hensyntagen til 
organisationens størrelse.

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling, til rådighed for 
arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter. 
Arbejdsgiveren bør gives handlefrihed 
hvad angår opfyldelsen af denne 
forpligtelse under hensyntagen til 
organisationens størrelse.

Or. en
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Ændringsforslag 315
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling, til rådighed for 
arbejdstagere. Arbejdsgiveren bør gives 
handlefrihed hvad angår opfyldelsen af 
denne forpligtelse under hensyntagen til 
organisationens størrelse.

(23) Arbejdsgivere bør stille en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer, til rådighed for 
arbejdstagere. Arbejdsgiveren bør gives 
handlefrihed hvad angår opfyldelsen af 
denne forpligtelse under hensyntagen til 
organisationens størrelse.

Or. en

Ændringsforslag 316
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-
Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

(24) Arbejdstagere, hvis arbejdsgiver 
ansætter mindst 50 arbejdstagere, bør have 
ret til efter anmodning at få oplysninger om 
deres løn og om lønniveau, opdelt efter 
køn, for kategorien af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forudsat at disse 
oplysninger ikke allerede er blevet 
kommunikeret til 
arbejdstagerrepræsentanterne. 
Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
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om dem.

Or. en

Ændringsforslag 317
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

(24) Alle arbejdstagere i virksomheder 
med under 50 personer bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

Or. fr

Ændringsforslag 318
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og det individuelle lønniveau og de 
gennemsnitlige lønniveauer, opdelt efter 
køn, for kategorien af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, samt om den kønsbestemte 
lønforskel og den kønsbestemte 
medianlønforskel. Efter anmodning fra 



AM\1241194DA.docx 127/202 PE699.041v01-00

DA

uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

en arbejdstager bør arbejdsgiverne give 
oplysninger om, hvordan lønniveauet 
fastsættes. Arbejdstagerrepræsentanter 
bør have ret til at indhente oplysninger på 
vegne af arbejdstagerne. Arbejdsgiverne 
skal informere arbejdstagerne om denne ret 
en gang om året. Arbejdsgiverne kan også 
på eget initiativ vælge at give sådanne 
oplysninger, uden at arbejdstagerne 
behøver at anmode om dem.

Or. en

Ændringsforslag 319
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om 
deres løn og om lønniveau, opdelt efter 
køn, for kategorien af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Arbejdsgiverne skal 
informere arbejdstagerne om denne ret en 
gang om året. Arbejdsgiverne kan også på 
eget initiativ vælge at give sådanne 
oplysninger, uden at arbejdstagerne 
behøver at anmode om dem.

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til at 
få oplysninger om deres løn og om 
lønniveau, opdelt efter køn, for kategorien 
af arbejdstagere, der udfører samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi. 
Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne og deres repræsentative 
organisationer om denne ret en gang om 
året.

Or. pt

Ændringsforslag 320
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til, 
personligt eller gennem deres 
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løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

repræsentanter, efter anmodning at få 
oplysninger om deres løn og om lønniveau, 
opdelt efter køn, for kategorien af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. 
Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

Or. en

Ændringsforslag 321
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Oplysningerne bør stilles til 
rådighed i et tilgængeligt format for 
arbejdstagere med handicap efter 
anmodning, i overensstemmelse med EU-
lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 og 
(EU) 2019/882. Arbejdsgiverne skal 
informere arbejdstagerne om denne ret en 
gang om året. Arbejdsgiverne kan også på 
eget initiativ vælge at give sådanne 
oplysninger, uden at arbejdstagerne 
behøver at anmode om dem.

Or. en

Ændringsforslag 322
Annika Bruna
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Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne skal informere 
arbejdstagerne om denne ret en gang om 
året. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om deres 
løn og om lønniveau, opdelt efter køn, for 
kategorien af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdsgiverne kan også på eget 
initiativ vælge at give sådanne oplysninger, 
uden at arbejdstagerne behøver at anmode 
om dem.

Or. fr

Ændringsforslag 323
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til 
efter anmodning at få oplysninger om 
deres løn og om lønniveau, opdelt efter 
køn, for kategorien af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Arbejdsgiverne skal 
informere arbejdstagerne om denne ret en 
gang om året. Arbejdsgiverne kan også på 
eget initiativ vælge at give sådanne 
oplysninger, uden at arbejdstagerne 
behøver at anmode om dem.

(24) Alle arbejdstagere bør have ret til at 
få tydelige og fuldstændige oplysninger 
om gennemsnits- og medianlønforskellen 
mellem alle arbejdstagere i virksomheden 
samt om deres løn og om lønniveau, opdelt 
efter køn, for kategorien af arbejdstagere, 
der udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Arbejdsgiverne skal 
informere arbejdstagerne om denne ret en 
gang om året.

Or. en
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Ændringsforslag 324
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Medlemsstaterne bør træffe 
foranstaltninger med henblik på at 
forbyde kontraktvilkår, der har til formål 
at begrænse arbejdstagerne i at videregive 
oplysninger om deres løn eller at søge 
oplysninger om løn hos samme eller 
andre kategorier af arbejdstagere med 
henblik på dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 325
Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, 
Stelios Kympouropoulos

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst 200 
arbejdstagere eller færre, dog kun hvis der 
allerede foreligger bestemmelse herom på 
nationalt plan, bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
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angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 326
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Alle arbejdsgivere bør regelmæssigt 
redegøre for løn på en passende og 
gennemsigtig måde, f.eks. ved at medtage 
oplysningerne sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede anliggender i deres 
ledelsesberetning, når der er krav om, at 
en arbejdsgiver udarbejder en sådan, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 327
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Forslag til direktiv
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Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst 1.000 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15-11-2014, s. 1)

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15-11-2014, s. 1)

Or. de

Ændringsforslag 328
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 

(25) Arbejdsgivere med mindst 500 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
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arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 329
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst 500 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).
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Or. en

Ændringsforslag 330
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst 100 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 331
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène 
Tolleret

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 

(25) Arbejdsgivere med mindst 50 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
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for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 332
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst ti 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
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oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 333
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst 50 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 334
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
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Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere bør uden undtagelse 
regelmæssigt redegøre for løn på en 
passende og gennemsigtig måde, f.eks. ved 
at medtage oplysningerne i deres 
ledelsesberetning. Virksomheder, der er 
omfattet af kravene i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2013/34/EU52, kan også 
vælge at redegøre for løn sammen med 
andre arbejdstagerrelaterede spørgsmål i 
deres ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 335
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 

(25) Arbejdsgivere bør regelmæssigt 
redegøre for løn på en passende og 
gennemsigtig måde, f.eks. ved at medtage 
oplysningerne i deres ledelsesberetning. 
Virksomheder, der er omfattet af kravene i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
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2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 336
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning. Hvis disse forpligtelser 
finder anvendelse på små og mellemstore 
virksomheder (mindre end 250 ansatte), 
ville dette medføre en uforholdsmæssig 
stor byrde og være i strid med hensigten i 
henhold til Kommissionens 
konsekvensanalyse7a.

_________________ _________________
7a SWD(2021)42, s. 39 og 59.

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 337
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge lønforskellen 
mellem kønnene på tværs af sektorer 
(horisontal opdeling) og funktioner 
(vertikal opdeling). Arbejdsgiverne kan 
eventuelt sammen med de offentliggjorte 
data redegøre for eventuelle lønforskelle 
eller løngab mellem kønnene. I tilfælde, 
hvor forskelle i den gennemsnitlige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere ikke kan begrundes i 
objektive og kønsneutrale faktorer, bør 
arbejdsgiveren træffe foranstaltninger til at 
fjerne ulighederne.

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge lønforskellen 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere på tværs af sektorer 
(horisontal opdeling) og funktioner 
(vertikal opdeling) Arbejdsgiverne kan 
eventuelt sammen med de offentliggjorte 
data redegøre for eventuelle lønforskelle 
eller løngab mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere. I tilfælde, hvor 
forskelle i den gennemsnitlige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere ikke kan begrundes i 
objektive og kønsneutrale faktorer, bør 
arbejdsgiveren træffe foranstaltninger til at 
fjerne ulighederne.

Or. en

Ændringsforslag 338
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Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
i deres ledelsesberetning. Virksomheder, 
der er omfattet af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52, kan også vælge at redegøre 
for løn sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning.

(25) Arbejdsgivere med mindst ti 
arbejdstagere bør regelmæssigt redegøre 
for løn på en passende og gennemsigtig 
måde, f.eks. ved at medtage oplysningerne 
sammen med andre 
arbejdstagerrelaterede spørgsmål i deres 
ledelsesberetning, når der er krav om, at 
en arbejdsgiver udarbejder en sådan, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU52. Oplysningerne bør, efter 
anmodning fra en arbejdstager med 
handicap, gives vedkommende i 
tilgængelige formater, i overensstemmelse 
med EU-retten, navnlig med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/2102 og direktiv (EU) 2019/882.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/95/EU af 22. oktober 2014 for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om 
mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 339
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
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overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge lønforskellen 
mellem kønnene på tværs af sektorer 
(horisontal opdeling) og funktioner 
(vertikal opdeling). Arbejdsgiverne kan 
eventuelt sammen med de offentliggjorte 
data redegøre for eventuelle lønforskelle 
eller løngab mellem kønnene. I tilfælde, 
hvor forskelle i den gennemsnitlige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere ikke kan begrundes i 
objektive og kønsneutrale faktorer, bør 
arbejdsgiveren træffe foranstaltninger til at 
fjerne ulighederne.

overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge lønforskellen 
mellem kønnene på tværs af sektorer 
(horisontal opdeling) og funktioner 
(vertikal opdeling). Arbejdsgiverne kan 
eventuelt sammen med de offentliggjorte 
data redegøre for eventuelle lønforskelle 
eller løngab mellem kønnene. I tilfælde, 
hvor forskelle i den gennemsnitlige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere ikke kan begrundes i 
objektive og kønsneutrale faktorer, bør 
arbejdsgiveren træffe foranstaltninger til at 
fjerne ulighederne inden for en rimelig 
tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 340
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge 
lønforskellen mellem kønnene på tværs af 
sektorer (horisontal opdeling) og 
funktioner (vertikal opdeling). 
Arbejdsgiverne kan eventuelt sammen med 
de offentliggjorte data redegøre for 
eventuelle lønforskelle eller løngab mellem 

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder og 
arbejdstagerrepræsentanter med at 
overvåge lønforskellen mellem mænd og 
kvinder på tværs af sektorer (horisontal 
opdeling) og funktioner (vertikal opdeling). 
Arbejdsgiverne kan eventuelt sammen med 
de offentliggjorte data redegøre for 
eventuelle lønforskelle eller løngab mellem 
mænd og kvinder. I tilfælde, hvor forskelle 
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kønnene. I tilfælde, hvor forskelle i den 
gennemsnitlige løn for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi mellem kvindelige 
og mandlige arbejdstagere ikke kan 
begrundes i objektive og kønsneutrale 
faktorer, bør arbejdsgiveren træffe 
foranstaltninger til at fjerne ulighederne.

i den gennemsnitlige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere ikke kan begrundes i 
objektive og upartiske faktorer i relation 
til mænd og kvinder, bør arbejdsgiveren 
træffe foranstaltninger til at fjerne 
ulighederne.

Or. es

Begrundelse

For at forhindre at udbredelsen af information bliver for omfattende og er i strid med 
bestemmelserne vedrørende beskyttelse af personoplysninger, skal dette begrænses til de 
offentlige myndigheder og medarbejderrepræsentanter. Termen "andre interessenter" er 
tvetydig, da denne interesse ikke er specificeret og kan være ulovlig. Endvidere er termen 
"køn" ikke anerkendt i artikel 157 i TEUF, og denne ville derfor modarbejde formålet med de 
foranstaltninger, der er anført i dette stykke.

Ændringsforslag 341
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge lønforskellen 
mellem kønnene på tværs af sektorer 
(horisontal opdeling) og funktioner 
(vertikal opdeling). Arbejdsgiverne kan 
eventuelt sammen med de offentliggjorte 
data redegøre for eventuelle lønforskelle 

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge lønforskellen 
mellem kønnene på tværs af sektorer 
(horisontal opdeling) og funktioner 
(vertikal opdeling) og afhjælpe den. 
Arbejdsgiverne kan eventuelt sammen med 
de offentliggjorte data redegøre for 
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eller løngab mellem kønnene. I tilfælde, 
hvor forskelle i den gennemsnitlige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere ikke kan begrundes i 
objektive og kønsneutrale faktorer, bør 
arbejdsgiveren træffe foranstaltninger til at 
fjerne ulighederne.

eventuelle lønforskelle eller løngab mellem 
kønnene. I tilfælde, hvor forskelle i den 
gennemsnitlige løn for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi mellem kvindelige 
og mandlige arbejdstagere ikke kan 
begrundes i objektive og kønsneutrale 
faktorer, bør arbejdsgiveren træffe 
foranstaltninger til at fjerne ulighederne.

Or. en

Ændringsforslag 342
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, 
arbejdstagerrepræsentanter og andre 
interessenter med at overvåge lønforskellen 
mellem kønnene på tværs af sektorer 
(horisontal opdeling) og funktioner 
(vertikal opdeling). Arbejdsgiverne kan 
eventuelt sammen med de offentliggjorte 
data redegøre for eventuelle lønforskelle 
eller løngab mellem kønnene. I tilfælde, 
hvor forskelle i den gennemsnitlige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere ikke kan begrundes i 
objektive og kønsneutrale faktorer, bør 
arbejdsgiveren træffe foranstaltninger til at 
fjerne ulighederne.

(26) Redegørelser om løn bør gøre det 
muligt for arbejdsgiverne at evaluere og 
overvåge deres lønstruktur og -politikker 
og give dem mulighed for proaktivt at 
overholde princippet om lige løn. Samtidig 
bør kønsopdelte data hjælpe kompetente 
offentlige myndigheder, fagforeninger og 
andre interessenter med at overvåge 
lønforskellen mellem kønnene på tværs af 
sektorer (horisontal opdeling) og 
funktioner (vertikal opdeling). 
Arbejdsgiverne kan eventuelt sammen med 
de offentliggjorte data redegøre for 
eventuelle lønforskelle eller løngab mellem 
kønnene. I tilfælde, hvor forskelle i den 
gennemsnitlige løn for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi mellem kvindelige 
og mandlige arbejdstagere ikke kan 
begrundes i objektive og kønsneutrale 
faktorer, bør arbejdsgiveren træffe 
foranstaltninger til at fjerne ulighederne.

Or. it

Ændringsforslag 343
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne 
beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 
kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, 
der matcher arbejdsgivernes 
(virksomheds-/organisationsniveau) data 
med arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaterne kan beslutte at indsamle 
disse oplysninger ikke alene for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af 
forpligtelsen til lønredegørelse i henhold 
til dette direktiv, men også for små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan de medlemsstater, der 
indsamler de nødvendige data gennem 
deres nationale forvaltninger, gennemføre 
beregningen af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere, 
uden at denne beregning skal 
gennemføres af arbejdsgiverne. En sådan 
dataindsamling kan kræve sammenkobling 
af data fra flere offentlige forvaltninger 
(f.eks. skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer), herunder 
arbejdsgivernes data (virksomheds-
/organisationsniveau) og arbejdstagernes 
(individuelle) data, herunder ydelser i 
kontanter og naturalier. Medlemsstaternes 
offentliggørelse af de krævede oplysninger 
bør erstatte forpligtelsen til at redegøre for 
løn for de arbejdsgivere, der er omfattet af 
de administrative data, forudsat at det 
resultat, der tilsigtes med forpligtelsen, 
opfyldes.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det mere klart, at det i de tilfælde, hvor medlemsstaterne er i 
besiddelse af oplysninger om løngennemsigtighed, ikke er nødvendigt at bebyrde 
virksomhederne med dette, da det ville være dobbeltarbejde og en urimelig byrde.

Ændringsforslag 344
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
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Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne 
beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 
kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaterne kan beslutte at indsamle 
disse oplysninger ikke alene for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af 
forpligtelsen til lønredegørelse i henhold 
til dette direktiv, men også for små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne 
beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 
kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

Or. en

Ændringsforslag 345
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne 
beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 
kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaterne kan beslutte at indsamle 
disse oplysninger ikke alene for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af 
forpligtelsen til lønredegørelse i henhold 
til dette direktiv, men også for små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne bør medlemsstaterne 
beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 
kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes. 
Medlemsstaterne bør også yde støtte til 
arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter, 
herunder ved at give dem retningslinjer, 
skabeloner og uddannelse, med det formål 
at fremme arbejdsgivernes opfyldelse af 
rapporteringsforpligtelserne og mindske 
deres byrder, navnlig i forbindelse med 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 346
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne 

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne 
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beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 
kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaterne kan beslutte at indsamle 
disse oplysninger ikke alene for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af 
forpligtelsen til lønredegørelse i henhold til 
dette direktiv, men også for små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. En sådan 
dataindsamling kan kræve sammenkobling 
af data fra flere offentlige forvaltninger 
(f.eks. skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaterne kan beslutte at indsamle 
disse oplysninger ikke alene for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af 
forpligtelsen til lønredegørelse i henhold til 
dette direktiv, men også for små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

Or. fr

Ændringsforslag 347
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne 
beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 

(27) For at mindske byrden for 
arbejdsgiverne kan medlemsstaterne efter 
aftale med arbejdsmarkedets parter 
beslutte at indsamle og sammenkoble de 
nødvendige data gennem deres nationale 
forvaltninger, således at der kan foretages 
en beregning af lønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere pr. 
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kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaterne kan beslutte at indsamle 
disse oplysninger ikke alene for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af 
forpligtelsen til lønredegørelse i henhold til 
dette direktiv, men også for små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

arbejdsgiver. En sådan dataindsamling kan 
kræve sammenkobling af data fra flere 
offentlige forvaltninger (f.eks. 
skatteinspektorater og 
socialsikringskontorer) og vil være mulig, 
hvis der foreligger administrative data, der 
matcher arbejdsgivernes (virksomheds-
/organisationsniveau) data med 
arbejdstagernes (individuelle) data, 
herunder ydelser i kontanter og naturalier. 
Medlemsstaterne kan beslutte at indsamle 
disse oplysninger ikke alene for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af 
forpligtelsen til lønredegørelse i henhold til 
dette direktiv, men også for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaternes offentliggørelse af de 
krævede oplysninger bør erstatte 
forpligtelsen til at redegøre for løn for de 
arbejdsgivere, der er omfattet af de 
administrative data, forudsat at det resultat, 
der tilsigtes med forpligtelsen, opfyldes.

Or. it

Ændringsforslag 348
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
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pågældende medlemsstat. pågældende medlemsstat. De omfattende 
statistiske data, der omtales i forslaget til 
direktiv, kan kun indhentes direkte fra 
organisationerne. Dette kan medføre en 
væsentlig administrativ og økonomisk 
byrde, som bør undgås.

Or. pl

Ændringsforslag 349
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat.

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, i samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter og 
arbejdstilsynet eller andre organer, der 
har til opgave at håndhæve 
arbejdstagernes rettigheder, at samle data 
om lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 350
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat.

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, i samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter og 
kompetente nationale myndigheder at 
samle data om lønforskelle, der modtages 
fra arbejdsgivere, uden at pålægge 
sidstnævnte yderligere byrder. 
Overvågningsorganet bør offentliggøre 
disse data og gøre det muligt at 
sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 351
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat.

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data, herunder ved 
at offentliggøre dem på et let tilgængeligt 
websted, der gør det muligt at sammenligne 
data for de enkelte arbejdsgivere, sektorer 
og regioner i den pågældende medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 352
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere på organisatorisk 
plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat.

(28) For at gøre oplysningerne om 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi på 
organisatorisk plan bredt tilgængelige bør 
medlemsstaterne overlade det til det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til dette direktiv, at samle data om 
lønforskelle, der modtages fra 
arbejdsgivere, uden at pålægge sidstnævnte 
yderligere byrder. Overvågningsorganet 
bør offentliggøre disse data og gøre det 
muligt at sammenligne data for de enkelte 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 353
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i alle organisationer, der 
viser lønforskelle. Den fælles lønvurdering 
bør foretages af arbejdsgiverne i 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter; 
arbejdstagerrepræsentanter bør udpeges 
eller vælges demokratisk af 
arbejdstagerne i virksomheden eller 
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lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

organisationen, fagforeninger eller deres 
medlemmer, i henhold til bestemmelserne 
i nationale love eller regler eller i 
kollektive overenskomster, der udpeges en 
til dette formål. Fælles lønvurderinger bør 
føre til afskaffelse af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn.

Or. en

Ændringsforslag 354
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter, hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, 
bør der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Fælles lønvurderinger bør 
føre til afskaffelse af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn.

Or. pl

Ændringsforslag 355
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i alle foretagender, der 
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mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

viser lønforskelle. Den fælles lønvurdering 
bør foretages af arbejdsgiverne i 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter; hvis der ikke 
findes arbejdstagerrepræsentanter, bør der 
udpeges eller i et frit valg vælges en til 
dette formål enten af fagforeninger eller 
af medlemmer af disse foreninger eller af 
arbejdstagerne i virksomheden i henhold 
til bestemmelserne i nationale love eller 
regler i kollektive overenskomster. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

Or. en

Ændringsforslag 356
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, 
bør der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst ti arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med fagforeninger; hvis der ikke findes 
fagforeningsrepræsentanter, bør de 
udpeges eller vælges af fagforeningerne 
eller af deres medlemmer eller af 
arbejdstagerne i virksomheden i henhold 
til national lovgivning eller 
bestemmelserne i de kollektive 
overenskomster. Fælles lønvurderinger bør 
føre til afskaffelse af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn.

Or. it

Ændringsforslag 357
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Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 50 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør, inden for en rimelig 
frist, føre til afskaffelse af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn, 
navnlig gennem vedtagelse af 
afhjælpende foranstaltninger, hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 358
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle på grund af køn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi. Den 
fælles lønvurdering bør foretages af 
arbejdsgiverne i samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter; hvis der ikke 
findes arbejdstagerrepræsentanter, bør der 
udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
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køn.

Or. fr

Ændringsforslag 359
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der af arbejdstagerne i en given 
organisation udpeges en til dette formål. 
Fælles lønvurderinger bør føre til 
afskaffelse af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn.

Or. en

Ændringsforslag 360
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
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lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling mellem 
mænd og kvinder.

Or. es

Begrundelse

Kønsideologien er ikke anerkendt i artikel 157 i TEUF, og det ville derfor udhule 
sammenhængen mellem dette stykkes formål og direktivets lovgrundlag.

Ændringsforslag 361
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 362
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
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mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

mindst 1.000 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

Or. de

Ændringsforslag 363
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 500 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

Or. en

Ændringsforslag 364
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 500 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

Or. en

Ændringsforslag 365
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 100 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

Or. en

Ændringsforslag 366
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
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Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer med 
mindst 250 arbejdstagere, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der udpeges en til dette formål. Fælles 
lønvurderinger bør føre til afskaffelse af 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn.

(29) Fælles lønvurderinger bør danne 
grundlag for en gennemgang og revision af 
lønstrukturerne i organisationer, der viser 
lønforskelle. Den fælles lønvurdering bør 
foretages af arbejdsgiverne i samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter; hvis der 
ikke findes arbejdstagerrepræsentanter, bør 
der af arbejdstagerne udpeges en til dette 
formål. Fælles lønvurderinger bør føre til 
afskaffelse af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn.

Or. en

Ændringsforslag 367
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Medlemsstaterne iværksætter, med 
forbehold af autonomien hos 
arbejdsmarkedets parter, hensigtsmæssige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagerrepræsentanter og 
fagforeninger har ret til at blive hørt på et 
passende niveau om foranstaltninger til 
imødegåelse af lønmæssig 
forskelsbehandling, navnlig med hensyn 
til kvinder, og alle andre foranstaltninger, 
der har sigte på at mindske kønsbestemte 
lønforskelle. Sådanne foranstaltninger 
kan omfatte udvikling og anvendelse af 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, som er uden 
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lønmæssig forskelsbehandling, med 
deltagelse af arbejdstagerrepræsentanter 
og fagforeninger.

Or. en

Ændringsforslag 368
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Hvis der er konstateret 
uberettigede lønforskelle på grundlag af 
objektive, kønsneutrale kriterier, bør 
arbejdsgivere og 
arbejdstagerrepræsentanter udarbejde en 
kønshandlingsplan, der indeholder 
konkrete foranstaltninger og har til 
formål at udligne den kønsbestemte 
lønforskel hos arbejdsgiveren. 
Kønshandlingsplanen bør omfatte 
overvågningsredskaber til at vurdere 
planens fremskridt, og den bør revideres 
regelmæssigt. En kønsbestemt lønforskel 
på under 5 %, der ikke kan forklares med 
objektive faktorer, kan ikke anvendes som 
bevis for, at arbejdsgiveren overholder 
forpligtelsen til at betale lige løn.

Or. en

Ændringsforslag 369
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
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arbejdsgivere udarbejder 
kønshandlingsplaner med høring af 
arbejdstagerrepræsentanter på 
arbejdspladsen. Kønshandlingsplaner bør 
indeholde konkrete foranstaltninger til at 
opnå kønsmæssig ligestilling mellem 
mænd og kvinder med hensyn til lige løn, 
ikke-forskelsbehandling og andre 
arbejdsbetingelser. Kønshandlingsplaner 
bør også indeholde bestemmelser om 
overvågning af de pågældende konkrete 
foranstaltninger og korrigerende 
indsatser.

Or. en

Ændringsforslag 370
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Hvis der er konstateret 
uberettigede lønforskelle på grundlag af 
objektive, kønsneutrale kriterier, bør 
arbejdsgivere og 
arbejdstagerrepræsentanter udarbejde en 
kønshandlingsplan, der indeholder 
konkrete foranstaltninger og har til 
formål at udligne de kønsbestemte 
lønforskelle hos arbejdsgiveren. 
Kønshandlingsplanen bør revideres 
regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 371
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Ifølge Kommissionens 
konsekvensanalyse støtter kun 35 % af 
medlemsstaterne foranstaltningen, der 
forbyder fortrolighedsklausuler 
vedrørende medarbejdernes løn21a.
_________________
21a SWD(2021)42, s. 109.

Or. es

Ændringsforslag 372
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Enhver behandling eller 
offentliggørelse af oplysninger i henhold til 
dette direktiv bør være i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67953. Der bør 
tilføjes særlige garantier for at forhindre 
direkte eller indirekte videregivelse af 
oplysninger om en identificerbar 
medarbejder. På den anden side bør 
arbejdstagere ikke forhindres i frivilligt at 
offentliggøre deres løn med henblik på at 
håndhæve princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde, som tillægges samme værdi.

(30) Enhver behandling eller 
offentliggørelse af oplysninger i henhold til 
dette direktiv bør være i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67953. Der bør 
tilføjes særlige garantier for at forhindre 
direkte eller indirekte videregivelse af 
oplysninger om en identificerbar 
medarbejder. Arbejdstagernes beføjelse til 
at offentliggøre deres løn med henblik på at 
håndhæve retten til lige løn til mænd og 
kvinder skal vurderes med hensyn til 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
da begge rettigheder er grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union.

_________________ _________________
53 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

53 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).
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Or. es

Ændringsforslag 373
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Enhver behandling eller 
offentliggørelse af oplysninger i henhold til 
dette direktiv bør være i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67953. Der bør 
tilføjes særlige garantier for at forhindre 
direkte eller indirekte videregivelse af 
oplysninger om en identificerbar 
medarbejder. På den anden side bør 
arbejdstagere ikke forhindres i frivilligt at 
offentliggøre deres løn med henblik på at 
håndhæve princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde, som tillægges samme værdi.

(30) Enhver behandling eller 
offentliggørelse af oplysninger i henhold til 
dette direktiv bør være i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67953. Der bør 
tilføjes særlige garantier for at forhindre 
direkte eller indirekte videregivelse af 
oplysninger om en identificerbar 
medarbejder. På den anden side bør 
arbejdstagere ikke under nogen 
omstændigheder forhindres i frivilligt at 
offentliggøre deres løn, og bør navnlig 
ikke forhindres i at dele oplysningerne 
med deres fagforeninger eller 
arbejdstagerrepræsentanter.

_________________ _________________
53 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

53 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 374
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Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Kollektive 
overenskomstforhandlinger er afgørende 
for at sætte en stopper for lønmæssig 
forskelsbehandling, navnlig kønsbaseret, 
og bør bakkes op og fremmes ved en 
fjernelse af alle begrænsninger på deres 
anvendelse og på deres tidsfrister.

Or. pt

Ændringsforslag 375
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Eventuel databehandling og 
forpligtelser, der hidrører fra dette 
direktiv, berører ikke forordning (EF) Nr. 
223/2009 om europæiske statistikker1a.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 
322/97 om EF-statistikker og Rådets 
afgørelse 89/382/EØF, Euratom om 
nedsættelse af et udvalg for De 
Europæiske Fællesskabers statistiske 
program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164). 

Or. en



AM\1241194DA.docx 165/202 PE699.041v01-00

DA

Ændringsforslag 376
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter drøfter og retter særlig 
opmærksomhed mod spørgsmål om lige 
løn i kollektive 
overenskomstforhandlinger. De forskellige 
karakteristika ved de nationale 
arbejdsmarkeds- og 
overenskomstforhandlingssystemer i 
Unionen og arbejdsmarkedets parters 
autonomi og aftalefrihed samt deres rolle 
som repræsentanter for arbejdstagere og 
arbejdsgivere bør respekteres. Derfor bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale system og praksis træffe 
passende foranstaltninger såsom 
programmer til støtte for arbejdsmarkedets 
parter, praktisk vejledning samt 
regeringens aktive deltagelse i social dialog 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
bør tilskynde arbejdsmarkedets parter til at 
lægge behørig vægt på ligelønsspørgsmål, 
herunder drøftelser på passende niveau i 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
udvikling af kønsneutrale jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer.

(31) Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter drøfter og retter særlig 
opmærksomhed mod spørgsmål om lige 
løn i kollektive 
overenskomstforhandlinger. De forskellige 
karakteristika ved de nationale 
arbejdsmarkeds- og 
overenskomstforhandlingssystemer i 
Unionen og arbejdsmarkedets parters 
autonomi og aftalefrihed samt deres rolle 
som repræsentanter for arbejdstagere og 
arbejdsgivere bør respekteres. Derfor bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale system og praksis træffe 
passende foranstaltninger såsom 
programmer til støtte for arbejdsmarkedets 
parter, praktisk vejledning samt 
regeringens aktive deltagelse i social dialog 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
bør tilskynde arbejdsmarkedets parter til at 
lægge behørig vægt på ligelønsspørgsmål, 
herunder drøftelser på passende niveau i 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
udvikling af kønsneutrale jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer. National 
lovgivning, kollektive overenskomster og 
beslutninger truffet på virksomhedsplan 
skal dog tillade, at et job efter visse 
kriterier kan tildeles mænd alene eller 
kvinder alene.

Or. fr

Ændringsforslag 377
Anne Sander

Forslag til direktiv
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter drøfter og retter særlig 
opmærksomhed mod spørgsmål om lige 
løn i kollektive 
overenskomstforhandlinger. De forskellige 
karakteristika ved de nationale 
arbejdsmarkeds- og 
overenskomstforhandlingssystemer i 
Unionen og arbejdsmarkedets parters 
autonomi og aftalefrihed samt deres rolle 
som repræsentanter for arbejdstagere og 
arbejdsgivere bør respekteres. Derfor bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale system og praksis træffe 
passende foranstaltninger såsom 
programmer til støtte for arbejdsmarkedets 
parter, praktisk vejledning samt 
regeringens aktive deltagelse i social dialog 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
bør tilskynde arbejdsmarkedets parter til at 
lægge behørig vægt på ligelønsspørgsmål, 
herunder drøftelser på passende niveau i 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
udvikling af kønsneutrale jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer.

(31) Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter drøfter og retter særlig 
opmærksomhed mod spørgsmål om lige 
løn i kollektive 
overenskomstforhandlinger. De forskellige 
karakteristika ved de nationale 
arbejdsmarkeds- og 
overenskomstforhandlingssystemer i 
Unionen og arbejdsmarkedets parters 
autonomi og aftalefrihed samt deres rolle 
som repræsentanter for arbejdstagere og 
arbejdsgivere bør respekteres i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. Derfor bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale system og praksis træffe 
passende foranstaltninger såsom 
programmer til støtte for arbejdsmarkedets 
parter, praktisk vejledning samt 
regeringens aktive deltagelse i social dialog 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
bør tilskynde arbejdsmarkedets parter til at 
lægge behørig vægt på ligelønsspørgsmål, 
herunder drøftelser på passende niveau i 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
udvikling af kønsneutrale jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer.

Or. fr

Ændringsforslag 378
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter drøfter og retter særlig 
opmærksomhed mod spørgsmål om lige 
løn i kollektive 
overenskomstforhandlinger. De forskellige 

(31) Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter drøfter og retter særlig 
opmærksomhed mod spørgsmål om lige 
løn i kollektive 
overenskomstforhandlinger. De forskellige 
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karakteristika ved de nationale 
arbejdsmarkeds- og 
overenskomstforhandlingssystemer i 
Unionen og arbejdsmarkedets parters 
autonomi og aftalefrihed samt deres rolle 
som repræsentanter for arbejdstagere og 
arbejdsgivere bør respekteres. Derfor bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale system og praksis træffe 
passende foranstaltninger såsom 
programmer til støtte for arbejdsmarkedets 
parter, praktisk vejledning samt 
regeringens aktive deltagelse i social dialog 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
bør tilskynde arbejdsmarkedets parter til at 
lægge behørig vægt på ligelønsspørgsmål, 
herunder drøftelser på passende niveau i 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
udvikling af kønsneutrale jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer.

karakteristika ved de nationale 
arbejdsmarkeds- og 
overenskomstforhandlingssystemer i 
Unionen og arbejdsmarkedets parters 
autonomi og aftalefrihed samt deres rolle 
som repræsentanter for arbejdstagere og 
arbejdsgivere bør respekteres. Derfor bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale system og praksis træffe 
passende foranstaltninger såsom 
programmer til støtte for arbejdsmarkedets 
parter, praktisk vejledning samt 
regeringens aktive deltagelse i social dialog 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
bør tilskynde arbejdsmarkedets parter til at 
lægge behørig vægt på ligelønsspørgsmål, 
herunder drøftelser på passende niveau i 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
udvikling af jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer, der er 
upartiske med hensyn til mænd og 
kvinder.

Or. es

Begrundelse

Kønsideologien er ikke anerkendt i artikel 157 i TEUF, og det ville derfor udhule 
sammenhængen mellem dette stykkes formål og direktivets lovgrundlag.

Ændringsforslag 379
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter drøfter og retter særlig 
opmærksomhed mod spørgsmål om lige 
løn i kollektive 
overenskomstforhandlinger. De forskellige 
karakteristika ved de nationale 
arbejdsmarkeds- og 
overenskomstforhandlingssystemer i 
Unionen og arbejdsmarkedets parters 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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autonomi og aftalefrihed samt deres rolle 
som repræsentanter for arbejdstagere og 
arbejdsgivere bør respekteres. Derfor bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale system og praksis træffe 
passende foranstaltninger såsom 
programmer til støtte for arbejdsmarkedets 
parter, praktisk vejledning samt 
regeringens aktive deltagelse i social dialog 
på nationalt plan. Sådanne foranstaltninger 
bør tilskynde arbejdsmarkedets parter til at 
lægge behørig vægt på ligelønsspørgsmål, 
herunder drøftelser på passende niveau i 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
udvikling af kønsneutrale jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 380
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Arbejdstagerne bør have adgang til 
de nødvendige procedurer for at lette 
udøvelsen af deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. National lovgivning, der 
gør brugen af forlig eller deltagelse af et 
ligebehandlingsorgan obligatorisk, eller 
som anvender incitamenter eller 
sanktioner, bør ikke forhindre parterne i at 
udøve deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse.

(32) Arbejdstagerne bør have adgang til 
de nødvendige procedurer for at lette 
udøvelsen af deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. National lovgivning, der 
gør brugen af forlig eller deltagelse af et 
ligebehandlingsorgan obligatorisk, eller 
som anvender incitamenter eller 
sanktioner, bør ikke forhindre parterne i at 
udøve deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. Medlemsstaterne bør 
sikre, at kvinder med handicap, herunder 
kvinder under ordninger med 
stedfortrædende mekanismer til 
beslutningstagning, har adgang til 
domstole og retsmidler på lige fod med 
andre.

Or. en
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Ændringsforslag 381
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Arbejdstagerne bør have adgang til 
de nødvendige procedurer for at lette 
udøvelsen af deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. National lovgivning, der 
gør brugen af forlig eller deltagelse af et 
ligebehandlingsorgan obligatorisk, eller 
som anvender incitamenter eller 
sanktioner, bør ikke forhindre parterne i at 
udøve deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse.

(32) Alle arbejdstagere bør have adgang 
til de nødvendige procedurer for at lette 
udøvelsen af deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. National lovgivning, der 
gør brugen af forlig eller deltagelse af et 
ligebehandlingsorgan obligatorisk, eller 
som anvender incitamenter eller 
sanktioner, bør ikke forhindre parterne i at 
udøve deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. Medlemsstaterne bør 
sikre, at kvinder med handicap, herunder 
kvinder under ordninger med 
stedfortrædende mekanismer til 
beslutningstagning, har adgang til 
domstole og retsmidler på lige fod med 
andre.

Or. en

Ændringsforslag 382
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Arbejdstagerne bør have adgang til 
de nødvendige procedurer for at lette 
udøvelsen af deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. National lovgivning, der 
gør brugen af forlig eller deltagelse af et 
ligebehandlingsorgan obligatorisk, eller 
som anvender incitamenter eller 
sanktioner, bør ikke forhindre parterne i at 
udøve deres ret til adgang til 

(32) Arbejdstagerne bør have adgang til 
de nødvendige procedurer for at lette 
udøvelsen af deres ret til adgang til 
domstolsprøvelse. National lovgivning, der 
gør brugen af forlig eller deltagelse af et 
ligebehandlingsorgan obligatorisk, eller 
som anvender incitamenter eller 
sanktioner, bør ikke forhindre parterne i at 
udøve deres ret til adgang til 
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domstolsprøvelse. domstolsprøvelse. Medlemsstaterne bør 
sikre, at kvinder med handicap, herunder 
kvinder under ordninger med 
stedfortrædende mekanismer til 
beslutningstagning, har adgang til 
domstole og retsmidler på lige fod med 
andre.

Or. en

Ændringsforslag 383
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) I henhold til Kommissionens 
konsekvensanalyse er det ikke 
hensigtsmæssigt at udvide retten til at 
klage på arbejdstagernes vegne til at 
gælde for foreninger, organisationer eller 
andre juridiske enheder, da der findes 
mange forskellige foreninger og 
organisationer med mange forskellige 
interesser. Konsekvensanalysen, der blev 
gennemført i forbindelse med 
nærværende direktiv, omfattede derfor 
ikke mulige virkninger, der kan tilskrives 
disse enheder16a.
_________________
16a SWD(2021)42, s. 64.

Or. es

Ændringsforslag 384
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder 
kunne repræsentere enkeltpersoner. De bør 
kunne beslutte at bistå arbejdstagere på 
deres vegne eller med deres støtte, hvilket 
vil gøre det muligt for arbejdstagere, der 
har været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette 
direktiv. Ligebehandlingsorganer bør 
inddrages i håndhævelsen af de relevante 
bestemmelser og yde støtte til 
fagforeninger, hvad angår 
repræsentationen af arbejdstagere i 
forbindelse med krav om lige løn, med 
henblik på at mindske de forhindringer, 
som ofrene møder ved indbringelse af 
krav, således at håndhævelsen af de 
relevante bestemmelser styrkes. For at 
overvinde de proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem arbejdstagere af 
forskellige køn kunne repræsentere 
enkeltpersoner. De bør kunne beslutte at 
bistå arbejdstagere på deres vegne eller 
med deres støtte, hvilket vil gøre det muligt 
for arbejdstagere, der har været udsat for 
forskelsbehandling, effektivt at gøre deres 
rettigheder gældende og håndhæve 
princippet om lige løn.

Or. en

Ændringsforslag 385
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør uden at 
anfægte den rolle, der varetages af 
arbejdsmarkedets parter og 
arbejdstilsynene eller andre organer, der 
har til opgave at håndhæve 
arbejdstagernes rettigheder, være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

Or. fr

Ændringsforslag 386
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv



AM\1241194DA.docx 173/202 PE699.041v01-00

DA

Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette direktiv. Det er nødvendigt, 
at arbejdsmarkedets parter i den enkelte 
medlemsstat involveres direkte i 
ligestillingen for at sikre kontinuerlig og 
koordineret deltagelse af disse parter. For 
at overvinde de proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

Or. en

Ændringsforslag 387
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder 
kunne repræsentere enkeltpersoner. De bør 
kunne beslutte at bistå arbejdstagere på 
deres vegne eller med deres støtte, hvilket 
vil gøre det muligt for arbejdstagere, der 
har været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over de sociale 
aktører er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling mellem 
mænd og kvinder, herunder 
løngennemsigtighed og alle andre 
rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i 
dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt organer og 
arbejdstagerrepræsentanter kunne 
repræsentere arbejdstagere på deres vegne 
eller med deres støtte, hvilket vil gøre det 
muligt for arbejdstagere, der har været 
udsat for forskelsbehandling, effektivt at 
gøre deres rettigheder gældende og 
håndhæve princippet om lige løn.

Or. es

Begrundelse

Med forbehold for deltagelse af ligebehandlingsorganerne bør medarbejderrepræsentationen 
afgrænses til de sociale aktører med henblik på at styrke retten til at organisere sig i 
fagforeninger og til at føre kollektive forhandlinger, således at man undgår illoyal 
konkurrence med disse sociale aktører.

Ændringsforslag 388
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn, herunder løngennemsigtighed og alle 
andre rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers eller 
andre kompetente nationale 
myndigheders beføjelser og mandater bør 
derfor være tilstrækkelige til fuldt ud at 
dække lønmæssig forskelsbehandling på 
grund af køn, herunder 
løngennemsigtighed og alle andre 
rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i 
dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

Or. en

Ændringsforslag 389
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 

(33) Inddragelse af 
ligebehandlingsorganer ud over andre 
interessenter er vigtigt for at kunne sikre 
anvendelse af ligelønsprincippet. De 
nationale ligebehandlingsorganers 
beføjelser og mandater bør derfor være 
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tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn, herunder løngennemsigtighed og 
alle andre rettigheder og forpligtelser, der 
er fastsat i dette direktiv. For at overvinde 
de proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

tilstrækkelige til fuldt ud at dække 
kønsbaserede lønforskelle, herunder 
løngennemsigtighed og alle andre 
rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i 
dette direktiv. For at overvinde de 
proceduremæssige og 
omkostningsrelaterede hindringer, som 
arbejdstagere, der mener at være udsat for 
forskelsbehandling, møder, når de forsøger 
at håndhæve deres ret til lige løn, bør 
ligebehandlingsorganer samt foreninger, 
organisationer, organer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder med interesse i at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder kunne 
repræsentere enkeltpersoner. De bør kunne 
beslutte at bistå arbejdstagere på deres 
vegne eller med deres støtte, hvilket vil 
gøre det muligt for arbejdstagere, der har 
været udsat for forskelsbehandling, 
effektivt at gøre deres rettigheder gældende 
og håndhæve princippet om lige løn.

Or. en

Ændringsforslag 390
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter bør også kunne 
repræsentere en eller flere arbejdstagere, 
der mener at blive forskelsbehandlet på 
grund af køn i strid med princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Ved at anlægge sag på 
vegne af eller støtte flere arbejdstagere er 
det muligt at gennemføre retssager, der 

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter bør også kunne 
repræsentere en eller flere arbejdstagere, 
der mener at blive forskelsbehandlet på 
grund af køn i strid med princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Ved at anlægge sag på 
vegne af eller støtte flere arbejdstagere er 
det muligt at gennemføre retssager, der 
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ellers ikke ville være blevet anlagt på 
grund af proceduremæssige og økonomiske 
hindringer eller frygt for viktimisering, og 
også i de tilfælde, hvor arbejdstagere 
udsættes for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde, som kan være svære at 
adskille. Kollektive søgsmål har potentiale 
til at afdække systemisk 
forskelsbehandling og skabe synlighed for 
lige løn og ligestilling mellem kønnene i 
samfundet som helhed. Muligheden for 
kollektive retsmidler vil tilskynde til 
proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger.

ellers ikke ville være blevet anlagt på 
grund af proceduremæssige og økonomiske 
hindringer eller frygt for viktimisering, og 
også i de tilfælde, hvor arbejdstagere 
udsættes for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde, som kan være svære at 
adskille. Kollektive søgsmål har potentiale 
til at afdække systemisk 
forskelsbehandling og skabe synlighed for 
lige løn og ligestilling mellem kønnene i 
samfundet som helhed. Muligheden for 
kollektive retsmidler og gruppesøgsmål vil 
tilskynde til proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger, og den vil 
være en imødegåelse af den systemiske 
karakter af lønmæssig 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 391
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter bør også kunne 
repræsentere en eller flere arbejdstagere, 
der mener at blive forskelsbehandlet på 
grund af køn i strid med princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Ved at anlægge sag på vegne 
af eller støtte flere arbejdstagere er det 
muligt at gennemføre retssager, der ellers 
ikke ville være blevet anlagt på grund af 
proceduremæssige og økonomiske 
hindringer eller frygt for viktimisering, og 
også i de tilfælde, hvor arbejdstagere 
udsættes for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde, som kan være svære at 
adskille. Kollektive søgsmål har potentiale 

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter bør også kunne 
repræsentere en eller flere arbejdstagere, 
der mener at blive forskelsbehandlet på 
grund af køn i strid med princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. At anlægge sag på vegne af 
eller støtte flere arbejdstagere er aldrig en 
ønskværdig praksis, omend det kan gøre 
det muligt at gennemføre retssager, der 
ellers ikke ville være blevet anlagt på 
grund af proceduremæssige og økonomiske 
hindringer eller frygt for viktimisering, og 
også i de tilfælde, hvor arbejdstagere 
udsættes for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde, som kan være svære at 
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til at afdække systemisk 
forskelsbehandling og skabe synlighed for 
lige løn og ligestilling mellem kønnene i 
samfundet som helhed. Muligheden for 
kollektive retsmidler vil tilskynde til 
proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger.

adskille. Kollektive søgsmål har potentiale 
til at afdække systemisk 
forskelsbehandling og skabe synlighed for 
lige løn og ligestilling mellem mænd og 
kvinder i samfundet som helhed. 
Muligheden for kollektive retsmidler vil 
tilskynde til proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger.

Or. es

Begrundelse

Kønsideologien er ikke anerkendt i artikel 157 i TEUF, og det ville derfor udhule 
sammenhængen mellem dette stykkes formål og direktivets lovgrundlag.

Ændringsforslag 392
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter bør også kunne 
repræsentere en eller flere arbejdstagere, 
der mener at blive forskelsbehandlet på 
grund af køn i strid med princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Ved at anlægge sag på 
vegne af eller støtte flere arbejdstagere er 
det muligt at gennemføre retssager, der 
ellers ikke ville være blevet anlagt på 
grund af proceduremæssige og økonomiske 
hindringer eller frygt for viktimisering, og 
også i de tilfælde, hvor arbejdstagere 
udsættes for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde, som kan være svære at 
adskille. Kollektive søgsmål har potentiale 
til at afdække systemisk 
forskelsbehandling og skabe synlighed for 
lige løn og ligestilling mellem kønnene i 
samfundet som helhed. Muligheden for 

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter bør også kunne 
repræsentere en eller flere arbejdstagere, 
der mener at blive forskelsbehandlet på 
grund af køn i strid med princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Ved at anlægge sag på 
vegne af eller støtte flere arbejdstagere er 
det muligt at gennemføre retssager, der 
ellers ikke ville være blevet anlagt på 
grund af proceduremæssige og økonomiske 
hindringer eller frygt for viktimisering, og 
også i de tilfælde, hvor arbejdstagere 
udsættes for forskelsbehandling af flere 
forskellige grunde, som kan være svære at 
adskille. Kollektive søgsmål har potentiale 
til at afdække systemisk 
forskelsbehandling og skabe synlighed for 
lige løn og ligestilling mellem mænd og 
kvinder i samfundet som helhed 
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kollektive retsmidler vil tilskynde til 
proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger.

Muligheden for kollektive retsmidler vil 
tilskynde til proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 393
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter bør også 
kunne repræsentere en eller flere 
arbejdstagere, der mener at blive 
forskelsbehandlet på grund af køn i strid 
med princippet om lige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi. Ved 
at anlægge sag på vegne af eller støtte flere 
arbejdstagere er det muligt at gennemføre 
retssager, der ellers ikke ville være blevet 
anlagt på grund af proceduremæssige og 
økonomiske hindringer eller frygt for 
viktimisering, og også i de tilfælde, hvor 
arbejdstagere udsættes for 
forskelsbehandling af flere forskellige 
grunde, som kan være svære at adskille. 
Kollektive søgsmål har potentiale til at 
afdække systemisk forskelsbehandling og 
skabe synlighed for lige løn og ligestilling 
mellem kønnene i samfundet som helhed. 
Muligheden for kollektive retsmidler vil 
tilskynde til proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger.

(34) Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagernes fagforeninger bør også 
kunne repræsentere en eller flere 
arbejdstagere, der mener at blive 
forskelsbehandlet på grund af køn i strid 
med princippet om lige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi. Ved 
at anlægge sag på vegne af eller støtte flere 
arbejdstagere er det muligt at gennemføre 
retssager, der ellers ikke ville være blevet 
anlagt på grund af proceduremæssige og 
økonomiske hindringer eller frygt for 
viktimisering, og også i de tilfælde, hvor 
arbejdstagere udsættes for 
forskelsbehandling af flere forskellige 
grunde, som kan være svære at adskille. 
Kollektive søgsmål har potentiale til at 
afdække systemisk forskelsbehandling og 
skabe synlighed for lige løn og ligestilling 
mellem kønnene i samfundet som helhed. 
Muligheden for kollektive retsmidler vil 
tilskynde til proaktiv overholdelse af 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, 
skabe gruppepres og øge arbejdsgivernes 
bevidsthed om og vilje til at træffe 
forebyggende foranstaltninger.

Or. it
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Ændringsforslag 394
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
afsættes tilstrækkelige ressourcer til 
ligebehandlingsorganerne med henblik på 
en effektiv og passende udførelse af deres 
opgaver vedrørende lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. 
Såfremt opgaverne tildeles mere end ét 
organ, bør medlemsstaterne sikre, at disse 
er tilstrækkeligt samordnet.

(35) Medlemsstaterne bør sikre, at 
menneskelige, tekniske og økonomiske 
ressourcer i ligebehandlingsorganerne og 
hos nationale organer og myndigheder, 
der har ansvar for tilsyn og overvågning, 
anvendes til effektiv og hensigtsmæssig 
udførelse af de pågældende organers og 
myndigheders opgaver og 
ansvarsområder, navnlig vedrørende 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn. Såfremt opgaverne tildeles mere end 
ét organ, bør medlemsstaterne sikre, at 
disse er tilstrækkeligt samordnet.

Or. pt

Ændringsforslag 395
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
afsættes tilstrækkelige ressourcer til 
ligebehandlingsorganerne med henblik på 
en effektiv og passende udførelse af deres 
opgaver vedrørende lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. 
Såfremt opgaverne tildeles mere end ét 
organ, bør medlemsstaterne sikre, at disse 
er tilstrækkeligt samordnet.

(35) Medlemsstaterne bør sikre, at 
arbejdstilsynets beføjelser respekteres, og 
at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til 
ligebehandlingsorganerne med henblik på 
en effektiv og passende udførelse af deres 
opgaver vedrørende lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. 
Såfremt opgaverne tildeles mere end ét 
organ, bør medlemsstaterne sikre, at disse 
er tilstrækkeligt samordnet.

Or. es
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Ændringsforslag 396
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
afsættes tilstrækkelige ressourcer til 
ligebehandlingsorganerne med henblik på 
en effektiv og passende udførelse af deres 
opgaver vedrørende lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. 
Såfremt opgaverne tildeles mere end ét 
organ, bør medlemsstaterne sikre, at disse 
er tilstrækkeligt samordnet.

(35) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
afsættes tilstrækkelige ressourcer til 
ligebehandlingsorganerne og arbejdstilsyn 
med henblik på en effektiv og passende 
udførelse af deres opgaver vedrørende 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn Såfremt opgaverne tildeles mere end ét 
organ, bør medlemsstaterne sikre, at disse 
er tilstrækkeligt samordnet.

Or. en

Ændringsforslag 397
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Det bør 
ikke være tilladt på forhånd at fastsætte en 
øvre grænse for en sådan erstatning.

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Det bør 
ikke være tilladt på forhånd at fastsætte en 
øvre grænse for en sådan erstatning. Den 
tilkendte erstatning bør beregnes under 
hensyntagen til, når der er sammenfald 
mellem kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og andre årsager til 
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forskelsbehandling.
_________________ _________________
54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

Or. en

Ændringsforslag 398
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Det bør 
ikke være tilladt på forhånd at fastsætte en 
øvre grænse for en sådan erstatning.

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade, og 
erstatningen bør beregnes under 
hensyntagen til sammenfald mellem 
kønsbaseret lønmæssig 
forskelsbehandling og andre årsager til 
forskelsbehandling. Det bør ikke være 
tilladt på forhånd at fastsætte en øvre 
grænse for en sådan erstatning.

_________________ _________________
54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

Or. en

Ændringsforslag 399
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Det bør 
ikke være tilladt på forhånd at fastsætte en 
øvre grænse for en sådan erstatning.

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier fra og med datoen for 
gennemførelsen af dette direktiv i 
medlemsstatens nationale ret, 
kompensation for tabte indtægter og 
immateriel skade. Det bør ikke være tilladt 
på forhånd at fastsætte en øvre grænse for 
en sådan erstatning.

_________________ _________________
54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

Or. fr

Ændringsforslag 400
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Det bør 
ikke være tilladt på forhånd at fastsætte en 
øvre grænse for en sådan erstatning.

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af kønsbaseret 
lønmæssig forskelsbehandling54. Den bør 
omfatte fuld betaling af forfalden løn og 
tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Det bør 
ikke være tilladt på forhånd at fastsætte en 
øvre grænse for en sådan erstatning.

_________________ _________________
54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

Or. en
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Ændringsforslag 401
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn54. Den 
bør omfatte fuld betaling af forfalden løn 
og tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Det bør 
ikke være tilladt på forhånd at fastsætte en 
øvre grænse for en sådan erstatning.

(36) Erstatningen bør fuldt ud dække de 
tab og skader, der følger af lønmæssig 
forskelsbehandling mellem mænd og 
kvinder54. Den bør omfatte fuld betaling af 
forfalden løn og tilknyttede bonusser eller 
betalinger i naturalier, kompensation for 
tabte indtægter. Det bør ikke være tilladt på 
forhånd at fastsætte en øvre grænse for en 
sådan erstatning.

_________________ _________________
54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

54 Sag C-407/14, María Auxiliadora Arjona 
Camacho mod Securitas Seguridad España 
SA, ECLI:EU:C:2015:831, præmis 45.

Or. es

Begrundelse

Kønsideologien er ikke anerkendt i artikel 157 i TEUF, og det ville derfor udhule 
sammenhængen mellem dette stykkes formål og direktivets lovgrundlag. På den anden side er 
immateriel skade allerede omfattet af kompensationen for tabte indtægter, uden at dette har 
medført yderligere krav, der ville have medført et krav om flere retssager og en 
instrumentalisering af retsvæsenet.

Ændringsforslag 402
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Ud over erstatning bør der være 
adgang til andre retsmidler. Domstolene 
bør f.eks. kunne kræve, at en arbejdsgiver 
træffer strukturelle eller organisatoriske 
foranstaltninger for at opfylde sine 

(37) Ud over erstatning bør der være 
adgang til andre retsmidler. Domstolene 
bør f.eks. kunne kræve, at en arbejdsgiver 
træffer strukturelle eller organisatoriske 
foranstaltninger for at opfylde sine 
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forpligtelser med hensyn til lige løn. 
Sådanne foranstaltninger kan f.eks. omfatte 
en forpligtelse til at revidere 
lønfastsættelsesmekanismen på grundlag af 
en kønsneutral evaluering og klassifikation, 
at udarbejde en handlingsplan for at fjerne 
de konstaterede uoverensstemmelser og 
reducere eventuelle uberettigede 
lønforskelle, at informere og bevidstgøre 
arbejdstagerne om deres ret til lige løn og 
at indføre obligatorisk uddannelse af HR-
medarbejdere i lige løn og kønsneutral 
jobevaluering og -klassifikation.

forpligtelser med hensyn til lige løn. 
Sådanne foranstaltninger kan f.eks. omfatte 
en forpligtelse til at revidere 
lønfastsættelsesmekanismen på grundlag af 
en kønsneutral evaluering og klassifikation, 
at udarbejde eller revidere deres 
kønshandlingsplan for at fjerne de 
konstaterede uoverensstemmelser og 
reducere eventuelle uberettigede 
lønforskelle, at informere og bevidstgøre 
arbejdstagerne om deres ret til lige løn og 
at indføre obligatorisk uddannelse af HR-
medarbejdere i lige løn og kønsneutral 
jobevaluering og -klassifikation.

Or. en

Ændringsforslag 403
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Ud over erstatning bør der være 
adgang til andre retsmidler. Domstolene 
bør f.eks. kunne kræve, at en arbejdsgiver 
træffer strukturelle eller organisatoriske 
foranstaltninger for at opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til lige løn. 
Sådanne foranstaltninger kan f.eks. omfatte 
en forpligtelse til at revidere 
lønfastsættelsesmekanismen på grundlag af 
en kønsneutral evaluering og klassifikation, 
at udarbejde en handlingsplan for at fjerne 
de konstaterede uoverensstemmelser og 
reducere eventuelle uberettigede 
lønforskelle, at informere og bevidstgøre 
arbejdstagerne om deres ret til lige løn og 
at indføre obligatorisk uddannelse af HR-
medarbejdere i lige løn og kønsneutral 
jobevaluering og -klassifikation.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 404
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Ud over erstatning bør der være 
adgang til andre retsmidler. Domstolene 
bør f.eks. kunne kræve, at en arbejdsgiver 
træffer strukturelle eller organisatoriske 
foranstaltninger for at opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til lige løn. 
Sådanne foranstaltninger kan f.eks. omfatte 
en forpligtelse til at revidere 
lønfastsættelsesmekanismen på grundlag af 
en kønsneutral evaluering og 
klassifikation, at udarbejde en 
handlingsplan for at fjerne de konstaterede 
uoverensstemmelser og reducere eventuelle 
uberettigede lønforskelle, at informere og 
bevidstgøre arbejdstagerne om deres ret til 
lige løn og at indføre obligatorisk 
uddannelse af HR-medarbejdere i lige løn 
og kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation.

(37) Ud over erstatning bør der være 
adgang til andre retsmidler. Domstolene 
bør f.eks. kunne kræve, at en arbejdsgiver 
træffer strukturelle eller organisatoriske 
foranstaltninger for at opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til lige løn. 
Sådanne foranstaltninger kan f.eks. omfatte 
en forpligtelse til at revidere 
lønfastsættelsesmekanismen på grundlag af 
en evaluering og klassifikation, der er 
upartisk med hensyn til mænd og kvinder, 
at udarbejde en handlingsplan for at fjerne 
de konstaterede uoverensstemmelser og 
reducere eventuelle uberettigede 
lønforskelle, at informere og bevidstgøre 
arbejdstagerne om deres ret til lige løn og 
at indføre uddannelse af HR-medarbejdere 
i lige løn og neutral jobevaluering og -
klassifikation mellem mænd og kvinder.

Or. es

Begrundelse

Termen køn er ikke anerkendt af TEUF og ville udhule dette stykkes sammenhæng med 
direktivets lovgrundlag. Endvidere stemmer begrebet "obligatorisk uddannelse" overens med 
en forældet virksomhedsfilosofi; En effektiv uddannelse er den uddannelse, der frivilligt 
accepteres af deltagerne i den pågældende uddannelse. Under alle omstændigheder kræves 
det allerede af arbejdsgiverne, at de opnår resultater (afskaffelsen af lønmæssig 
forskelsbehandling), hvorefter det er op til arbejdsgiverne selv, hvilke foranstaltninger de vil 
anvende til at opnå dette.

Ændringsforslag 405
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis55 blev der ved 
Rådets direktiv 2006/54/EF fastsat 
bestemmelser, der skal sikre, at 
bevisbyrden overgår til sagsøgte, når der 
foreligger en tilsyneladende 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
ikke forhindres i på et passende tidspunkt i 
sagen at indføre regler for bevisførelse, 
som er gunstigere for sagsøgende 
arbejdstagere. Hvis arbejdsgiveren i 
forbindelse med enhver retlig eller 
administrativ procedure vedrørende 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
ikke overholder 
løngennemsigtighedsforpligtelserne i 
direktivet, bør bevisbyrden automatisk 
overgå til sagsøgte, uanset om 
arbejdstageren påviser, at der foreligger 
en tilsyneladende lønmæssig 
forskelsbehandling.

(38) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis55 blev der ved 
Rådets direktiv 2006/54/EF fastsat 
bestemmelser, der skal sikre, at 
bevisbyrden overgår til sagsøgte, når der 
foreligger en tilsyneladende 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
ikke forhindres i på et passende tidspunkt i 
sagen at indføre regler for bevisførelse, 
som er gunstigere for sagsøgende 
arbejdstagere.

_________________ _________________
55 Sag C-109/88, Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund I 
Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening 
(for Danfoss), ECLI:EU:C:1989:383.

55 Sag C-109/88, Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund I 
Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening 
(for Danfoss), ECLI:EU:C:1989:383.

Or. en

Ændringsforslag 406
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Selv om det kun er nødvendigt at 
påvise en formodning for 
forskelsbehandling, før bevisbyrden 
overgår til arbejdsgiveren, er det ikke altid 

udgår
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let for ofre og domstole at vide, hvordan 
man kan fastslå selv denne formodning. 
Løngennemsigtighedsforanstaltninger har 
potentiale til at støtte anvendelsen af 
omvendt bevisbyrde ved at hjælpe 
arbejdstagerne med at fastsætte de 
gennemsnitlige lønniveauer for kvinder 
og mænd, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Hvis 
arbejdstagerne får mulighed for at 
fremlægge umiddelbare beviser, der giver 
anledning til en formodning om, at der 
foreligger forskelsbehandling, vil det 
hurtigt udløse omvendt bevisbyrde til 
fordel for arbejdstageren.

Or. en

Ændringsforslag 407
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Selv om det kun er nødvendigt at 
påvise en formodning for 
forskelsbehandling, før bevisbyrden 
overgår til arbejdsgiveren, er det ikke altid 
let for ofre og domstole at vide, hvordan 
man kan fastslå selv denne formodning. 
Løngennemsigtighedsforanstaltninger har 
potentiale til at støtte anvendelsen af 
omvendt bevisbyrde ved at hjælpe 
arbejdstagerne med at fastsætte de 
gennemsnitlige lønniveauer for kvinder og 
mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. Hvis 
arbejdstagerne får mulighed for at 
fremlægge umiddelbare beviser, der giver 
anledning til en formodning om, at der 
foreligger forskelsbehandling, vil det 
hurtigt udløse omvendt bevisbyrde til 
fordel for arbejdstageren.

(39) Selv om det kun er nødvendigt at 
påvise en formodning for 
forskelsbehandling, før bevisbyrden 
overgår til arbejdsgiveren, er det ikke altid 
let for ofre og domstole at vide, hvordan 
man kan fastslå selv denne formodning. 
Løngennemsigtighedsforanstaltninger har 
potentiale til at støtte anvendelsen af 
omvendt bevisbyrde ved at hjælpe 
arbejdstagerne med at fastsætte de 
gennemsnitlige lønniveauer for kvinder og 
mænd, der udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. Hvis 
arbejdstagerne får mulighed for at 
fremlægge umiddelbare beviser, der giver 
anledning til en formodning om, at der 
foreligger forskelsbehandling, vil det 
hurtigt udløse omvendt bevisbyrde til 
fordel for arbejdstageren. Forpligtelserne i 
medfør af denne bestemmelse berører ikke 
reglerne om fortrolighed i forordning 
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(EF) nr. 223/2009 om europæiske 
statistikker1a.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 
322/97 om EF-statistikker og Rådets 
afgørelse 89/382/EØF, Euratom om 
nedsættelse af et udvalg for De 
Europæiske Fællesskabers statistiske 
program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

Or. en

Ændringsforslag 408
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) For så vidt angår reglerne for 
adgang til bevismaterialer med fortroligt 
indhold i forbindelse med en retslig 
procedure, skal medlemsstaterne tage 
hensyn til de særlige forhold omkring 
kommunikationen mellem en advokat og 
dennes klient, der i alle tilfælde er 
beskyttet af tavshedspligten.

Or. es

Ændringsforslag 409
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 40
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve 
disse rettigheder. Forældelsesfrister 
skaber særlige hindringer for ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn. Med henblik herpå bør der 
fastsættes fælles minimumsstandarder. 
Disse standarder bør angive, hvornår 
forældelsesfristen begynder at løbe, dens 
længde, og under hvilke omstændigheder 
den afbrydes eller suspenderes, samt 
fastsætte, at forældelsesfristen for 
indgivelse af krav er mindst tre år.

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
tilstrækkelige til at udøve disse rettigheder

Or. es

Begrundelse

Procesreglerne defineres af medlemsstaterne i henhold til skik og brug i den nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 410
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale 
regler om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 

(40) Nationale regler om tidsfrister for 
håndhævelse af rettigheder i henhold til 
dette direktiv bør være af en sådan art, at 
de ikke kan anses for i praksis at gøre det 
umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt 
at udøve disse rettigheder
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forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder 
bør angive, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst tre år.

Or. en

Ændringsforslag 411
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst tre år.

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for kønsbaseret 
lønmæssig forskelsbehandling. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst tre år.

Or. en

Ændringsforslag 412
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
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Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst tre år.

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst fem år.

Or. it

Ændringsforslag 413
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 
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begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst tre år.

begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 414
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst tre år.

(40) I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør nationale regler 
om tidsfrister for håndhævelse af 
rettigheder i henhold til dette direktiv være 
af en sådan art, at de ikke kan anses for i 
praksis at gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve disse 
rettigheder. Forældelsesfrister skaber 
særlige hindringer for ofre for lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn. Med 
henblik herpå bør der fastsættes fælles 
minimumsstandarder. Disse standarder bør 
angive, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes, samt fastsætte, at 
forældelsesfristen for indgivelse af krav er 
mindst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 415
Margarita de la Pisa Carrión
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Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond 
tro, var ubegrundet, eller hvis domstolene 
eller andre kompetente myndigheder 
anser den manglende godtgørelse for 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

udgår

Or. es

Begrundelse

Sagsomkostninger udgør immaterielle rettigheder i den enkelte medlemsstats lovgivning.

Ændringsforslag 416
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-
Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn kan gøre deres ret til lige løn 

udgår
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gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond 
tro, var ubegrundet, eller hvis domstolene 
eller andre kompetente myndigheder 
anser den manglende godtgørelse for 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

Or. en

Ændringsforslag 417
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond 
tro, var ubegrundet, eller hvis domstolene 
eller andre kompetente myndigheder 
anser den manglende godtgørelse for 

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte.
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urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

Or. it

Ændringsforslag 418
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond 
tro, var ubegrundet, eller hvis domstolene 
eller andre kompetente myndigheder 
anser den manglende godtgørelse for 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte.

Or. en

Ændringsforslag 419
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler
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Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond 
tro, var ubegrundet, eller hvis domstolene 
eller andre kompetente myndigheder 
anser den manglende godtgørelse for 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte.

Or. en

Ændringsforslag 420
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
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medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond 
tro, var ubegrundet, eller hvis domstolene 
eller andre kompetente myndigheder 
anser den manglende godtgørelse for 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte.

Or. en

Ændringsforslag 421
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond 
tro, var ubegrundet, eller hvis domstolene 
eller andre kompetente myndigheder 
anser den manglende godtgørelse for 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag.



AM\1241194DA.docx 199/202 PE699.041v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 422
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond tro, 
var ubegrundet, eller hvis domstolene eller 
andre kompetente myndigheder anser den 
manglende godtgørelse for urimelig under 
de særlige omstændigheder i sagen, f.eks. 
under hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond tro, 
var ubegrundet, eller hvis domstolene eller 
andre kompetente myndigheder anser den 
manglende godtgørelse for urimelig under 
de særlige omstændigheder i sagen, f.eks. 
under hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation. Sagsøgte, der får 
medhold i en sag om et krav, kan modtage 
offentlig kompensation til dækning af alle 
eller en del af deres retsomkostninger og 
sagkyndiges vederlag og omkostninger i 
forbindelse hermed, hvis de ikke har 
kunnet få godtgjort disse udgifter af 
sagsøgerne.

Or. fr

Ændringsforslag 423
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
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Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond tro, 
var ubegrundet, eller hvis domstolene eller 
andre kompetente myndigheder anser den 
manglende godtgørelse for urimelig under 
de særlige omstændigheder i sagen, f.eks. 
under hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør arbejdstagere 
eller deres repræsentanter, navnlig 
fagforeninger, sikres fritagelse for 
betaling af sagsomkostninger, og 
sagsøgere, der får medhold, bør have 
mulighed for at få deres omkostninger til 
sagsanlæg, navnlig juridiske 
omkostninger, dækket af sagsøgte. På den 
anden side bør sagsøger ikke blive pålagt at 
betale sagsomkostningerne for sagsøgte, 
der får medhold i en sag, medmindre 
søgsmålet blev anlagt i ond tro, var 
ubegrundet, eller hvis domstolene eller 
andre kompetente myndigheder anser den 
manglende godtgørelse for urimelig under 
de særlige omstændigheder i sagen, f.eks. 
under hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

Or. pt

Ændringsforslag 424
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
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køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond tro, 
var ubegrundet, eller hvis domstolene eller 
andre kompetente myndigheder anser den 
manglende godtgørelse for urimelig under 
de særlige omstændigheder i sagen, f.eks. 
under hensyntagen til 
mikrovirksomheders økonomiske 
situation.

køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond tro, 
var ubegrundet, eller hvis domstolene eller 
andre kompetente myndigheder anser den 
manglende godtgørelse for urimelig under 
de særlige omstændigheder i sagen.

Or. en

Ændringsforslag 425
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn kan gøre deres ret til lige løn 
gældende, hvilket fører til utilstrækkelig 
beskyttelse og håndhævelse af retten til 
lige løn. For at fjerne denne alvorlige 
proceduremæssige hindring for adgangen 
til domstolsprøvelse bør sagsøgere, der får 
medhold, have mulighed for at få deres 
sagsomkostninger dækket af sagsøgte. På 
den anden side bør sagsøger ikke blive 
pålagt at betale sagsomkostningerne for 
sagsøgte, der får medhold i en sag, 
medmindre søgsmålet blev anlagt i ond tro, 
var ubegrundet, eller hvis domstolene eller 
andre kompetente myndigheder anser den 

(41) Sagsomkostninger har en alvorlig 
afskrækkende virkning for, at ofre for 
kønsbaseret lønmæssig forskelsbehandling 
kan gøre deres ret til lige løn gældende, 
hvilket fører til utilstrækkelig beskyttelse 
og håndhævelse af retten til lige løn For at 
fjerne denne alvorlige proceduremæssige 
hindring for adgangen til domstolsprøvelse 
bør sagsøgere, der får medhold, have 
mulighed for at få deres sagsomkostninger 
dækket af sagsøgte. På den anden side bør 
sagsøger ikke blive pålagt at betale 
sagsomkostningerne for sagsøgte, der får 
medhold i en sag, medmindre søgsmålet 
blev anlagt i ond tro, var ubegrundet, eller 
hvis domstolene eller andre kompetente 
myndigheder anser den manglende 
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manglende godtgørelse for urimelig under 
de særlige omstændigheder i sagen, f.eks. 
under hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

godtgørelse for urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen, f.eks. under 
hensyntagen til mikrovirksomheders 
økonomiske situation.

Or. en


