
AM\1241194NL.docx PE699.041v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

2021/0050(COD)

26.10.2021

AMENDEMENTEN
148 - 425
Ontwerpverslag
Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen
(PE693.798v01-00)

Versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van 
beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))



PE699.041v01-00 2/216 AM\1241194NL.docx

NL

AM_Com_LegReport



AM\1241194NL.docx 3/216 PE699.041v01-00

NL

Amendement 148
Nicolaus Fest, Guido Reil

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

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.

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

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 150
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. es

Motivering

De Onderzoeksdienst van het EP heeft gewezen op de tekortkomingen van het voorstel van de 
Commissie, die op gespannen voet staan met het beginsel van goede regelgeving. Het voorstel 
schendt eveneens het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. De voorgestelde 
beloningstransparantiemaatregelen geven aanleiding tot vergelijkingen tussen mannen en 
vrouwen en personeel in het algemeen, waardoor het ongenoegen en de arbeidsconflicten 
toenemen. Voorts heeft de Onderzoeksdienst erop gewezen dat in het voorstel geen rekening 
wordt gehouden met milieueffecten.

Amendement 151
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. stelt onderstaand standpunt in 
eerste lezing vast;

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie;

(De Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement heeft gewezen op diverse 
tekortkomingen van het voorstel van de 
Commissie. Het voorstel schendt het 
subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel.)

Or. es

Amendement 152
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om 
hernieuwde voorlegging aan het 
Parlement indien zij haar voorstel 
vervangt, ingrijpend wijzigt of 
voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

Schrappen

(Dit amendement sluit aan op het vorige 
amendement ter verwerping.)

Or. es

Amendement 153
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien de effectbeoordeling van de 
Commissie van 4 maart 20211 bis,
_________________
1 bis SWD(2021)42.
(De effectbeoordeling van de Europese 
Commissie bevat de basiselementen van 
het toepassingsgebied van het voorstel 
voor een richtlijn.)

Or. es

Amendement 154
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 4 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien het advies van de 
Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement (EPRS) over de 
effectbeoordeling van de Europese 
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Commissie1 bis,
_________________
1 bis PE 662.647.

Or. es

Amendement 155
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 4 quater (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien de studie van februari 2020 
die de beleidsondersteunende afdeling 
Economische Zaken, Wetenschapsbeleid 
en Levenskwaliteit van het Europees 
Parlement op verzoek van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken heeft 
uitgevoerd1 bis,
_________________
1 bis PE 642.379.

Or. es

Amendement 156
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gezien Richtlijn 2001/86/EG van 
de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling 
van het statuut van de Europese 
vennootschap met betrekking tot de rol 
van de werknemers1 bis,
_________________
1 bis PB L 294, 10.11.2001, blz. 22.
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Or. es

Amendement 157
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gezien 
Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de 
Raad van 8 oktober 2001 betreffende het 
statuut van de Europese vennootschap1 bis,

_________________
1 bis PB L 294, 10.11.2001, blz. 1.

Or. es

Amendement 158
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 11 van het Verdrag inzake 
de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) 
voorziet in het recht op gelijke beloning, 
met inbegrip van uitkeringen, en op 
gelijke behandeling met betrekking tot 
gelijkwaardige arbeid, alsmede op gelijke 
behandeling bij de beoordeling van de 
kwaliteit van het werk.

Or. en

Amendement 159
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
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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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 2 en artikel 3, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is het recht op gelijkheid van vrouwen en 
mannen neergelegd als een van de 
essentiële waarden en taken van de Unie.

(1) In artikel 2 en artikel 3, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is het recht op gelijkheid van vrouwen en 
mannen en non-discriminatie neergelegd 
als een van de essentiële waarden en taken 
van de Unie.

Or. en

Amendement 160
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 5, leden 3 en 5, van het 
Verdrag van de Europese Unie, zijn het 
subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel als voorwaarden 
voor het optreden van de Unie verankerd.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de artikelen 8 en 10 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de 
Unie er bij elk optreden naar streeft de 
ongelijkheden tussen vrouwen en mannen 
op te heffen, de gelijkheid van vrouwen en 
mannen te bevorderen, en discriminatie op 
grond van geslacht te bestrijden.

(2) In de artikelen 8 en 10 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de 
Unie er bij elk optreden naar streeft de 
ongelijkheden tussen vrouwen en mannen 
op te heffen, de gelijkheid van vrouwen en 
mannen te bevorderen, en discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
te bestrijden.

Or. en

Amendement 162
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Onderzoeksdienst van het 
Europees Parlement wijst erop dat de 
specifieke doelstellingen niet aansluiten 
op de interventielogica1 bis van het voorstel 
van de Commissie.
_________________
1 bis PE 662.647, blz. 3.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 157 VWEU dateert uit 1957 
en ondertussen is door sociale, juridische, 
medische en biologische veranderingen 
en onderzoek in de definitie van 
‘geslacht’, naast vrouwen en mannen, ook 
de diversiteit erkend. Zo is het in sommige 
lidstaten momenteel mogelijk om een 
derde, vaak neutraal geslacht, wettelijk te 
registreren. Het Hof heeft ook geoordeeld 
dat de werkingssfeer van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen niet kan worden beperkt tot het 
verbod van discriminatie op grond van het 
feit dat een persoon van het ene of het 
andere geslacht is. Gelet op haar 
doelstelling en op de aard van de rechten 
die zij beoogt te beschermen, geldt het 
beginsel ook voor discriminatie die berust 
op de geslachtsverandering van een 
persoon. In dit verband wordt verstaan 
onder ‘gender’ de maatschappelijk 
bepaalde rollen, gedragingen, activiteiten 
en eigenschappen die in een maatschappij 
passend worden geacht voor vrouwen en 
mannen1 bis. In een op mensenrechten 
gerichte benadering wordt erkend dat 
gender een kwestie is van individuele 
identiteit, ongeacht geslacht en 
geslachtskenmerken.
1 bis Artikel 3, punt c), van het Verdrag van 
Istanbul.

Or. en

Amendement 164
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 157, lid 3, VWEU voorziet 
in de mogelijkheid om maatregelen vast te 
stellen om de toepassing te waarborgen 
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van het beginsel van gelijke kansen en 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in werkgelegenheid en beroep, 
met inbegrip van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

Or. it

Amendement 165
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Onderzoeksdienst van het 
Europees Parlement wijst erop dat er geen 
kwalitatieve of kwantitatieve raming is 
verstrekt van de mate waarin de 
voorgestelde maatregelen zullen bijdragen 
tot gendergelijkheid en dat ook een 
algemene evaluatie ontbreekt van de 
manier waarop substantiële 
gendergelijkheid zal worden 
verwezenlijkt1 bis.
_________________
1 bis PE 662.647, blz. 5.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 157, lid 3, VWEU vormt nu 
een specifieke rechtsgrond voor de 
vaststelling van Uniemaatregelen om de 
toepassing te waarborgen van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
in arbeid en beroep, met inbegrip van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De artikelen 21 en 23 van 
het Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie verbieden eveneens elke 
discriminatie op grond van geslacht en 
leggen het recht op gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen vast op alle 
gebieden, met inbegrip van 
werkgelegenheid, beroep en beloning.

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Het in artikel 157 VWEU 
vastgelegde en in de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie consequent 
bevestigde beginsel van gelijke beloning 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid 
vormt een belangrijk aspect van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en is een wezenlijk 
en onontbeerlijk onderdeel van het acquis 
communautaire, met inbegrip van de 
jurisprudentie van het Hof, op het gebied 
van discriminatie op basis van geslacht. 
Daarom moet de toepassing ervan nader 
worden geregeld.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Overeenkomstig de vaste 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
dient, om uit te maken of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te worden nagegaan of deze 
werknemers, gelet op een reeks van 
factoren waaronder de aard van het werk, 
de opleiding en de 
arbeidsomstandigheden, kunnen worden 
geacht zich in een vergelijkbare situatie te 
bevinden.
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Or. en

Amendement 170
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In artikel 23 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
wordt bepaald dat de gelijkheid van 
vrouwen en mannen moet worden 
gewaarborgd op alle gebieden, met 
inbegrip van werkgelegenheid, beroep en 
beloning.

(4) In artikel 23 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
wordt bepaald dat de gelijkheid van 
vrouwen en mannen moet worden 
gewaarborgd op alle gebieden, met 
inbegrip van werkgelegenheid, beroep en 
beloning. Op al deze gebieden vormt de 
gelijkheid van mannen en vrouwen nog 
steeds een echte uitdaging, die nog wordt 
versterkt door de crisis ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie.

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In artikel 23 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
wordt bepaald dat de gelijkheid van 
vrouwen en mannen moet worden 
gewaarborgd op alle gebieden, met 
inbegrip van werkgelegenheid, beroep en 
beloning.

(4) In artikel 23 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
wordt bepaald dat de gelijkheid van 
vrouwen en mannen moet worden 
gewaarborgd op alle gebieden, met 
inbegrip van werkgelegenheid, beroep en 
beloning, terwijl in artikel 51 van het 
Handvest wordt benadrukt dat het 
subsidiariteitsbeginsel naar behoren in 
acht moet worden genomen.
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Or. en

Amendement 172
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het beginsel van gelijke beloning 
voor mannen en vrouwen is een van de 
fundamentele waarden van de Unie die in 
1957 in het Verdrag van Rome zijn 
ingevoerd. Het blijft echter een enorme 
uitdaging om de genderloonkloof te 
dichten, omdat de lonen van vrouwen in 
de hele Unie nog steeds onevenredig lager 
zijn dan die van mannen. De 
genderloonkloof in de Unie bedroeg in 
2019 14,1 %1 bis, met enorme verschillen 
tussen de lidstaten, en is tijdens de 
afgelopen tien jaar slechts minimaal 
verkleind. Vrouwen die het slachtoffer 
zijn van intersectionele vormen van 
discriminatie op grond van bijvoorbeeld 
ras, etnische of sociale afkomst, 
migratiestatus, godsdienst of overtuiging, 
seksuele geaardheid, seksuele identiteit of 
een handicap hebben zelfs meer te 
kampen met beloningsdiscriminatie.
_________________
1 bis 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

Amendement 173
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 23 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
wordt bepaald dat eenieder recht heeft op 
vrije keuze van beroep, op eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en op een billijk loon 
welke een menswaardig bestaan verzekert.

Or. es

Amendement 174
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zowel het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen als het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid is opgenomen in de Europese pijler 
van sociale rechten41, die gezamenlijk door 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd.

(5) De Europese pijler van sociale 
rechten41, die gezamenlijk door het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd, omvat – met 
name in de beginselen nrs. 2, 5 en 7 – de 
beginselen van gelijke behandeling en 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen, 
ook wat betreft de participatie op de 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling; het recht op 
gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid; het recht op een billijke en gelijke 
behandeling wat betreft 
arbeidsvoorwaarden, toegang tot sociale 
bescherming en opleiding, ongeacht de 
aard en de duur van de arbeidsrelatie; en 
het recht van werknemers om bij hun 
indiensttreding schriftelijk in kennis te 
worden gesteld van hun rechten en 
verplichtingen. Het recht van vrouwen en 
mannen op gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid wordt ook erkend in 
het fundamentele Verdrag betreffende 
gelijke beloning van de Internationale 
Arbeidsorganisatie van 1951 (nr. 100) en 
artikel 4, lid 3, van het Europees Sociaal 
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Handvest (herzien) van de Raad van 
Europa.

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-
20-principles_nl

41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-
20-principles_nl

Or. en

Amendement 175
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zowel het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen als het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid is opgenomen in de Europese pijler 
van sociale rechten41, die gezamenlijk door 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd.

(5) Zowel het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen als het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid is opgenomen in de Europese pijler 
van sociale rechten41, die gezamenlijk door 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd. In beginsel 
nr. 2 wordt bepaald dat “het beginsel van 
gelijke behandeling en gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen moet worden 
gewaarborgd en bevorderd op alle 
vlakken, waaronder dat van de 
participatie op de arbeidsmarkt, 
arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling” en dat “vrouwen 
en mannen [...] recht [hebben] op gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid”.

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-

41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-
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Or. en

Amendement 176
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zowel het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen als het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid is opgenomen in de Europese pijler 
van sociale rechten41, die gezamenlijk door 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd.

(5) Zowel het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen, ook op het gebied 
van arbeidsparticipatie, 
arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling, als het beginsel 
van gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid is opgenomen in de Europese pijler 
van sociale rechten41, die gezamenlijk door 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd.

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-
20-principles_nl

41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-
20-principles_nl

Or. it

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Zowel het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen als het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid is opgenomen in de Europese pijler 
van sociale rechten41, die gezamenlijk door 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd.

(5) Zowel het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen, het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid als het beginsel van gelijke kansen 
ongeacht gender, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
is opgenomen in de Europese pijler van 
sociale rechten41, die gezamenlijk door het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie is afgekondigd.

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-
20-principles_nl

41 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-
20-principles_nl

Or. en

Amendement 178
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 157, lid 4, VWEU bepaalt 
dat de lidstaten, om volledige gelijkheid 
van mannen en vrouwen in het 
beroepsleven in de praktijk te verzekeren, 
maatregelen kunnen handhaven of 
aannemen waarbij specifieke voordelen 
worden ingesteld om de uitoefening van 
een beroepsactiviteit door het 
ondervertegenwoordigde geslacht te 
vergemakkelijken of om nadelen in de 
beroepsloopbaan te voorkomen of te 
compenseren.

Or. it
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Beginsel 8 van de Europese pijler 
van sociale rechten voorziet ook in de 
raadpleging van de sociale partners over 
de vormgeving en de uitvoering van 
economisch, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid met 
inachtneming van de nationale 
gebruiken; zij worden aangemoedigd te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten op gebieden die 
voor hen van belang zijn, met 
inachtneming van hun autonomie en het 
recht op collectieve actie.

Or. en

Amendement 180
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In Richtlijn 2006/54/EG van het 
Europees Parlement en de Raad42 wordt 
bepaald dat voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid directe en indirecte discriminatie op 
grond van geslacht ten aanzien van alle 
elementen en voorwaarden van beloning 
moet worden afgeschaft. In het bijzonder, 
wanneer voor de vaststelling van de 

(6) In het eerste artikel van 
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad42 wordt bepaald dat 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid 
directe en indirecte discriminatie op grond 
van geslacht ten aanzien van alle 
elementen en voorwaarden van beloning 
moet worden afgeschaft. In het bijzonder, 
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beloning gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van werkclassificatie, moet dit 
systeem berusten op criteria die voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
dezelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat 
elke discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten.

wanneer voor de vaststelling van de 
beloning gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van werkclassificatie, moet dit 
systeem berusten op criteria die voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
dezelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat 
elke discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten.

_________________ _________________
42 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

42 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In Richtlijn 2006/54/EG van het 
Europees Parlement en de Raad42 wordt 
bepaald dat voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid directe en indirecte discriminatie op 
grond van geslacht ten aanzien van alle 
elementen en voorwaarden van beloning 
moet worden afgeschaft. In het bijzonder, 
wanneer voor de vaststelling van de 
beloning gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van werkclassificatie, moet dit 
systeem berusten op criteria die voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
dezelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat 
elke discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten.

(6) In Richtlijn 2006/54/EG van het 
Europees Parlement en de Raad42 wordt 
bepaald dat voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid directe en indirecte discriminatie op 
grond van geslacht ten aanzien van alle 
elementen en voorwaarden van beloning 
moet worden afgeschaft. In het bijzonder, 
wanneer voor de vaststelling van de 
beloning gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van werkclassificatie, moet dit 
systeem berusten op criteria die voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers in 
al hun diversiteit dezelfde zijn, en zodanig 
zijn opgezet dat elke discriminatie op 
grond van geslacht is uitgesloten.
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_________________ _________________
42 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

42 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In Richtlijn 2006/54/EG van het 
Europees Parlement en de Raad42 wordt 
bepaald dat voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid directe en indirecte discriminatie op 
grond van geslacht ten aanzien van alle 
elementen en voorwaarden van beloning 
moet worden afgeschaft. In het bijzonder, 
wanneer voor de vaststelling van de 
beloning gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van werkclassificatie, moet dit 
systeem berusten op criteria die voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
dezelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat 
elke discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten.

(6) In Richtlijn 2006/54/EG van het 
Europees Parlement en de Raad42 wordt 
bepaald dat voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid directe en indirecte discriminatie op 
grond van geslacht ten aanzien van alle 
elementen en voorwaarden van beloning 
moet worden afgeschaft. In het bijzonder, 
wanneer voor de vaststelling van de 
beloning gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van werkclassificatie, moet dit 
systeem berusten op objectieve criteria die 
voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers dezelfde zijn, en zodanig zijn 
opgezet dat elke discriminatie op grond 
van geslacht is uitgesloten.

_________________ _________________
42 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

42 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

Or. en
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Amendement 183
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In Aanbeveling 2014/124/EU van 
de Commissie van 7 maart 2014 getiteld 
“Het beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen versterken door 
transparantie” worden de lidstaten 
aangemoedigd de meest geschikte 
maatregelen voor hun specifieke situatie 
te nemen en maatregelen toe te passen ter 
verbetering van de transparantie, zoals 
het recht te verzoeken om informatie over 
de beloning, het meedelen van informatie 
door ondernemingen, audits en collectieve 
onderhandelingen. In deze aanbeveling 
wordt aangegeven dat ondernemingen en 
organisaties met minder dan vijftig 
werknemers, die voldoen aan de in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie vastgestelde criteria in 
verband met het aantal werknemers van 
kleine ondernemingen, moeten worden 
vrijgesteld van bepaalde maatregelen, 
aangezien een dergelijke verplichting voor 
deze ondernemingen en organisaties een 
onevenredige last kan vormen.

Or. fr

Amendement 184
Marc Angel, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De versterking van 
beloningstransparantie verloopt sneller 
wanneer vakbonden en andere 
werknemersvertegenwoordigers die door 
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werknemers als omschreven in artikel 3 
zijn aangewezen en/of gekozen, betrokken 
zijn. Volgens het nationale recht en de 
nationale praktijk kan de term 
werknemersvertegenwoordiger ook van 
toepassing zijn op de Kamer van Arbeid, 
zoals deze bijvoorbeeld bestaan in 
Oostenrijk en Luxemburg.

Or. en

Amendement 185
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De meerderheid van de lidstaten 
heeft maatregelen ingevoerd om gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen te 
waarborgen1 bis en overeenkomstig het 
subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel moeten derhalve 
uitsluitend specifieke maatregelen worden 
opgelegd aan de lidstaten die dit niet 
hebben gedaan.
_________________
1 bis PE 662.647, blz. 2.

Or. es

Amendement 186
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In het EU-actieplan 2017-2019 
inzake het aanpakken van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen wordt eraan 
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herinnerd dat het beloningsverschil 
tussen mannen en vrouwen talrijke 
oorzaken kan hebben, onder meer 
segregatie op de arbeidsmarkt en 
stereotypen die worden gevoed door 
ontoereikende beleidsmaatregelen voor 
het evenwicht tussen werk en privéleven. 
In dit verband wordt gepleit voor 
praktijken die erop zijn gericht om in een 
zeer vroege fase van het onderwijs en de 
loopbaan een einde te maken aan 
stereotypen die leiden tot verschillen op 
het gebied van werkgelegenheid voor 
mannen en vrouwen in verschillende 
domeinen, alsmede voor praktijken ter 
ondersteuning van de inspanningen van 
ondernemingen om gelijke beloning te 
waarborgen, het ondervertegenwoordigde 
geslacht aan te trekken en in dienst te 
houden.

Or. fr

Amendement 187
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Tot nu toe heeft de Europese 
Commissie slechts overwogen aan één 
lidstaat – Estland – aanbevelingen te doen 
met betrekking tot het dichten van de 
loonkloof1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 25.

Or. es

Amendement 188
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Uit de effectbeoordeling 
van de Europese Commissie komt naar 
voren dat de helft van de geraadpleegde 
sociale partners van mening is dat 
mannen en vrouwen een gelijke beloning 
ontvangen voor gelijke arbeid of 
gelijkwaardige arbeid en dat iets meer dan 
een derde van mening is dat dit niet het 
geval is1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 107.

Or. es

Amendement 189
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Volgens de evaluatie van 202043 
wordt de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning belemmerd door het 
gebrek aan transparantie in loonstelsels, het 
gebrek aan rechtszekerheid betreffende het 
concept ‘gelijkwaardig arbeid’ en 
procedurele belemmeringen voor 
slachtoffers van discriminatie. Werknemers 
beschikken niet over de informatie die zij 
nodig hebben om met succes een vordering 
tot gelijke beloning in te stellen, meer 
bepaald informatie over de 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Volgens het verslag 
zouden door het verbeteren van de 
transparantie gendervooroordelen en 
discriminerende praktijken in de 
beloningsstructuren van een onderneming 

(7) Volgens de evaluatie van 202043 
wordt de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning in sommige gevallen 
belemmerd door het gebrek aan 
transparantie in loonstelsels, het gebrek aan 
rechtszekerheid betreffende het concept 
‘gelijkwaardig arbeid’ en procedurele 
belemmeringen voor slachtoffers van 
discriminatie. Sommige werknemers 
beschikken niet over de informatie die zij 
nodig hebben om met succes een vordering 
tot gelijke beloning in te stellen, meer 
bepaald informatie over de 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Volgens het verslag 
zouden door het verbeteren van de 
transparantie vooroordelen en praktijken 
die discrimineren tussen mannen en 
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of een bedrijfstak aan het licht komen. 
Werknemers, werkgevers en sociale 
partners zouden dan, aldus het verslag, op 
passende wijze actie kunnen ondernemen 
om het recht op gelijke beloning af te 
dwingen.

vrouwen in de beloningsstructuren van een 
onderneming of een bedrijfstak aan het 
licht komen. Werknemers, werkgevers en 
sociale partners zouden dan, aldus het 
verslag, op passende wijze actie kunnen 
ondernemen om het recht op gelijke 
beloning af te dwingen.

_________________ _________________
43 SWD(2020)50. Zie ook het verslag van 
2013 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG 
(COM(2013) 861 final).

43 SWD(2020)50. Zie ook het verslag van 
2013 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG 
(COM(2013) 861 final).

Or. es

Amendement 190
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Volgens de evaluatie van 202043 
wordt de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning belemmerd door het 
gebrek aan transparantie in loonstelsels, het 
gebrek aan rechtszekerheid betreffende 
het concept ‘gelijkwaardig arbeid’ en 
procedurele belemmeringen voor 
slachtoffers van discriminatie. Werknemers 
beschikken niet over de informatie die zij 
nodig hebben om met succes een vordering 
tot gelijke beloning in te stellen, meer 
bepaald informatie over de 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Volgens het verslag 
zouden door het verbeteren van de 
transparantie gendervooroordelen en 
discriminerende praktijken in de 
beloningsstructuren van een onderneming 
of een bedrijfstak aan het licht komen. 
Werknemers, werkgevers en sociale 
partners zouden dan, aldus het verslag, op 

(7) Volgens de evaluatie van 202043 
wordt de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning belemmerd door het 
gebrek aan transparantie in loonstelsels, het 
vage karakter van het vaak theoretische 
concept ‘gelijkwaardig arbeid’ en 
procedurele belemmeringen voor 
slachtoffers van discriminatie. Werknemers 
beschikken niet over de informatie die zij 
nodig hebben om met succes een vordering 
tot gelijke beloning in te stellen, meer 
bepaald informatie over de 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Volgens het verslag 
zouden door het verbeteren van de 
transparantie gendervooroordelen en 
discriminerende praktijken in de 
beloningsstructuren van een onderneming 
of een bedrijfstak aan het licht komen. 
Werknemers, werkgevers en sociale 
partners zouden dan, aldus het verslag, op 
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passende wijze actie kunnen ondernemen 
om het recht op gelijke beloning af te 
dwingen.

passende wijze actie kunnen ondernemen 
om het recht op gelijke beloning af te 
dwingen.

_________________ _________________
43 SWD(2020) 50. Zie ook het verslag van 
2013 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG 
(COM(2013) 861 final).

43 SWD(2020) 50. Zie ook het verslag van 
2013 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG 
(COM(2013) 861 final).

Or. fr

Amendement 191
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Volgens de evaluatie van 202043 
wordt de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning belemmerd door het 
gebrek aan transparantie in loonstelsels, het 
gebrek aan rechtszekerheid betreffende het 
concept ‘gelijkwaardig arbeid’ en 
procedurele belemmeringen voor 
slachtoffers van discriminatie. Werknemers 
beschikken niet over de informatie die zij 
nodig hebben om met succes een vordering 
tot gelijke beloning in te stellen, meer 
bepaald informatie over de 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Volgens het verslag 
zouden door het verbeteren van de 
transparantie gendervooroordelen en 
discriminerende praktijken in de 
beloningsstructuren van een onderneming 
of een bedrijfstak aan het licht komen. 
Werknemers, werkgevers en sociale 
partners zouden dan, aldus het verslag, op 
passende wijze actie kunnen ondernemen 
om het recht op gelijke beloning af te 
dwingen.

(7) Volgens de evaluatie van 202043 
wordt de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning belemmerd door het 
gebrek aan transparantie in loonstelsels, het 
gebrek aan rechtszekerheid betreffende het 
concept ‘gelijkwaardig arbeid’ en 
procedurele belemmeringen voor 
slachtoffers van discriminatie. Werknemers 
beschikken niet over de informatie die zij 
nodig hebben om met succes een vordering 
tot gelijke beloning in te stellen, meer 
bepaald informatie over de 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Volgens het verslag 
zouden door het verbeteren van de 
transparantie vooroordelen op grond van 
geslacht en discriminerende praktijken in 
de beloningsstructuren van een 
onderneming of een bedrijfstak aan het 
licht komen. Werknemers, werkgevers en 
sociale partners zouden dan, aldus het 
verslag, op passende wijze actie kunnen 
ondernemen om het recht op gelijke 
beloning af te dwingen.
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_________________ _________________
43 SWD(2020) 50. Zie ook het verslag van 
2013 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG (COM(2013) 861 
final).

43 SWD(2020) 50. Zie ook het verslag van 
2013 aan het Europees Parlement en de 
Raad over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2006/54/EG 
(COM(2013) 861 final).

Or. en

Amendement 192
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In Aanbeveling 2014/124/EU1 bis 
van de Commissie wordt er bij de lidstaten 
op aangedrongen 
beloningstransparantiemaatregelen in te 
voeren en, in het verlengde van de 
rechtspraak van het Hof, het begrip 
‘gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid’ in hun nationale wetgeving te 
verduidelijken aan de hand van objectieve 
criteria zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. In deze aanbeveling 
wordt bovendien een reeks 
kernmaatregelen weergegeven om de 
lidstaten te helpen bij het versterken van 
het beginsel. In het verslag van de 
Commissie van 20 november 2017 over de 
tenuitvoerlegging van de aanbeveling van 
de Commissie “Het beginsel van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen 
versterken door transparantie” werd 
opgemerkt dat slechts enkele lidstaten 
gehoor hebben gegeven aan de 
aanbeveling en hun nationale 
rechtsstelsels hebben aangepast ter 
verbetering van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid. De 
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Commissie wees in haar verslag daarom 
op de behoefte aan aanvullende 
doelgerichte maatregelen op EU-niveau, 
zodat van beloningstransparantie een 
realiteit kan worden gemaakt.
_________________
1 bis Aanbeveling 2014/124/EU van de 
Commissie van 7 maart 2014 “Het 
beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen versterken door 
transparantie” (PB L 69 van 8.3.2014, 
blz. 112).

Or. en

Amendement 193
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In de studie van februari 2020 die 
de beleidsondersteunende afdeling 
Economische Zaken, Wetenschapsbeleid 
en Levenskwaliteit van het Europees 
Parlement heeft uitgevoerd voor de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken, wordt gesteld dat veel van de 
argumenten die zijn aangedragen zowel 
voor als tegen de bindende 
beloningstransparantiemaatregelen niet 
op degelijk feitenmateriaal stoelen1 bis.
_________________
1 bis PE 642.379, blz. 8.

Or. es

Amendement 194
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Uit de latere effectbeoordeling van 
de Europese Commissie in het kader van 
dit voorstel voor een richtlijn blijkt dat 
58,8 % van de geraadpleegden voor 
beloningstransparantiemaatregelen is1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 172.

Or. es

Amendement 195
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Na een grondige evaluatie van het 
bestaande kader inzake gelijke beloning 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid44 en 
na een breed en inclusief 
raadplegingsproces45 zijn in de 
gendergelijkheidsstrategie 2020-202546 
bindende maatregelen inzake 
beloningstransparantie aangekondigd.

(8) Na een grondige evaluatie van het 
bestaande kader inzake gelijke beloning 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid44 en 
na een breed en inclusief 
raadplegingsproces45 zijn in de 
gendergelijkheidsstrategie 2020-202546 
bindende maatregelen inzake 
beloningstransparantie aangekondigd. Het 
accent kan bij deze maatregelen echter 
worden gelegd op de vaststelling van niet-
discriminerende criteria en de evaluatie 
van de verwezenlijking van doelstellingen 
in plaats van op gelijke beloning.

_________________ _________________
44 Evaluatie van de relevante bepaling van 
Richtlijn 2006/54/EG ter uitvoering van het 
Verdragsbeginsel “gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid” 
(SWD(2020) 50), verslag over de 
uitvoering van het EU-actieplan 2017-
2019: de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen aanpakken (COM(2020) 101).

44 Evaluatie van de relevante bepaling van 
Richtlijn 2006/54/EG ter uitvoering van het 
Verdragsbeginsel “gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid” 
(SWD(2020) 50), verslag over de 
uitvoering van het EU-actieplan 2017-
2019: de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen aanpakken (COM(2020) 101).

45 https://ec.europa.eu/info/law/better- 45 https://ec.europa.eu/info/law/better-



PE699.041v01-00 32/216 AM\1241194NL.docx

NL

regulation/initiatives/ares-2020-33490_nl regulation/initiatives/ares-2020-33490_nl
46 Mededeling van de Commissie “Een 
Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” 
(COM(2020)152 final van 5.3.2020).

46 Mededeling van de Commissie “Een 
Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” 
(COM(2020)152 final van 5.3.2020).

Or. es

Amendement 196
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De COVID‑19-pandemie en de 
economische en sociale gevolgen ervan 
hebben een onevenredig groot effect 
gehad op vrouwen en gendergelijkheid, de 
meeste ontslagen zijn in door vrouwen 
gedomineerde sectoren gevallen en de 
gevolgen van de pandemie zullen de 
genderongelijkheden en de 
genderloonkloof nog verder vergroten als 
de herstelmaatregelen niet gendergevoelig 
zijn. Door de gevolgen van de COVID‑19-
pandemie is het daarom nog dringender 
geworden om de kwestie van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid aan te pakken. Het versterken van 
de toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning door middel van verdere 
maatregelen is van bijzonder belang om 
ervoor te zorgen dat de vooruitgang die is 
geboekt bij het aanpakken van de 
loonverschillen tussen vrouwen en 
mannen niet in het gedrang komt.

Or. en

Amendement 197
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De COVID‑19-pandemie en de 
economische en sociale gevolgen ervan 
hebben een onevenredig groot effect 
gehad op vrouwen en gendergelijkheid, de 
meeste ontslagen zijn in door vrouwen 
gedomineerde sectoren gevallen1 bis en de 
gevolgen van de pandemie zullen de 
genderongelijkheden en de 
genderloonkloof nog verder vergroten als 
de herstelmaatregelen niet gendergevoelig 
zijn. Door de gevolgen van de COVID‑19-
pandemie is het daarom nog dringender 
geworden om de kwestie van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid aan te pakken.
_________________
1 bis 
https://eige.europa.eu/publications/povert
y-gender-and-intersecting-inequalities-in-
the-eu Verslag van de Europese 
Commissie van 2021 over 
gendergelijkheid in de EU. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/aid_development_cooperation_fundamen
tal_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De COVID‑19-pandemie en de 
economische en sociale gevolgen ervan 
hebben een onevenredig groot effect 
gehad op vrouwen en gendergelijkheid, de 
meeste ontslagen zijn in laagbetaalde, 
door vrouwen gedomineerde sectoren 
gevallen en de gevolgen van de pandemie 
zullen de genderongelijkheden en de 
genderloonkloof nog verder vergroten als 
de herstelmaatregelen niet gendergevoelig 
zijn. Door de gevolgen van de COVID‑19-
pandemie is het daarom nog dringender 
geworden om de kwestie van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid aan te pakken.

Or. en

Amendement 199
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Zelfs vóór de COVID-19-pandemie 
was de situatie van allochtone en 
buitenlandse vrouwelijke werknemers 
moeilijk. Met name wijzigingen in 
overheidspraktijken en wetgeving zijn 
nodig om de uitbuiting van buitenlandse 
en allochtone werknemers doeltreffend 
aan te pakken en te bestrijden. Het is voor 
buitenlandse werknemers gemakkelijker 
om de regels van het beroepsleven te 
begrijpen en in het algemeen te integreren 
als zij de lokale talen kennen, en 
zodoende over betere instrumenten te 
beschikken om hun beloning te 
vergelijken met andere werknemers en 
toegang tot informatie te hebben, en om 
de loontransparantie te vergroten. 
Daarom is het noodzakelijk manieren te 
vinden om de uitbuiting van buitenlandse 
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en allochtone werknemers beter onder de 
aandacht van de autoriteiten te brengen 
en daarvoor meertalige en gratis kanalen 
en diensten voor buitenlandse en 
allochtone werknemers te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 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, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Horizontale segregatie, met 
inbegrip van de oververtegenwoordiging 
van vrouwen in laagbetaalde 
dienstverleningsbanen, is een structureel 
probleem dat aanzienlijk bijdraagt tot de 
genderloonkloof. Ze brengt bovendien 
complexe uitdagingen met zich mee, 
waardoor het moeilijk wordt 
hoogwaardige banen te creëren en het 
beginsel van gelijke beloning te 
eerbiedigen. De COVID‑19-pandemie 
heeft ook de waarde, zichtbaarheid en 
erkenning aangetoond van het werk van 
vrouwen in eerstelijnsdiensten, zoals 
gezondheidszorg, schoonmaak, 
kinderopvang, sociale zorg en thuiszorg 
voor ouderen en andere hulpbehoevende 
volwassenen. Aanvullende maatregelen 
om dit probleem aan te pakken, moeten 
ook gericht zijn op verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanvooruitzichten van dergelijke 
banen.

Or. en
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Amendement 201
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De COVID-19-pandemie heeft de 
waarde, zichtbaarheid en erkenning 
aangetoond van het werk van vrouwen in 
eerstelijnsdiensten voor openbare en 
basisdoeleinden, zoals schoonmaak, 
kinderopvang, sociale zorg, thuiszorg voor 
ouderen en andere hulpbehoevende 
volwassenen en eerstelijnsgemeenschaps- 
en gezondheidszorgdiensten. Zij heeft de 
aanhoudende onderwaardering van 
voornamelijk door vrouwen verrichte 
werkzaamheden, zoals zorg, en het belang 
van hoogwaardige banen en eerlijke 
beloning aan het licht gebracht.

Or. en

Amendement 202
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) De genderloonkloof wordt 
veroorzaakt door talrijke structurele 
factoren, waarvan een deel kan worden 
toegeschreven aan directe en indirecte 
beloningsdiscriminatie op grond van 
gender. Deze factoren zijn onder meer 
gendersegregatie op arbeidsmarkten en 
‑sectoren, de historische onderwaardering 
van het werk van vrouwen, traditionele 
genderstereotypen, zoals de verwachting 
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dat vrouwen de hoofdverzorgers van 
kinderen en van hulpbehoevende 
volwassenen zijn, een gebrek aan 
voorzieningen voor het evenwicht tussen 
werk en privéleven en ondersteunende 
diensten, en onbewuste 
gendervooroordelen op de werkplek. 
Onbewuste gendervooroordelen zijn 
onbedoelde en automatische mentale 
associaties die gebaseerd zijn op gender 
en voortvloeien uit traditie, normen, 
waarden, cultuur, stereotypen of ervaring. 
Deze factoren leiden tot 
loopbaanonderbrekingen, 
werkonderbrekingen, deeltijdwerk, 
onzekere beloning en 
arbeidsvoorwaarden, het voortbestaan van 
zogenoemde glazen plafonds en 
plakkende vloeren, en 
gendervooroordelen in loonstructuren en 
in instellingen voor loonvorming, hetgeen 
een genderpensioenkloof tot gevolg heeft 
die meer dan het dubbele bedraagt van de 
genderloonkloof.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
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onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren, met volledige 
inachtneming van de verschillende 
arbeidsmarktmodellen in de lidstaten.

Or. en

Amendement 204
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom verschillende soorten maatregelen 
nodig om de beloningstransparantie te 
verbeteren, om organisaties te stimuleren 
hun beloningsstructuur te herzien teneinde 
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gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Segregatie van de 
arbeidsmarkt is een van de belangrijkste 
onderliggende oorzaken van de loonkloof 
en moet worden aangepakt. Het algemene 
gebrek aan transparantie over 
beloningsniveaus binnen organisaties heeft 
tot gevolg dat op geslacht gebaseerde 
discriminatie en vooroordelen op het vlak 
van beloning onopgemerkt blijven of in 
vermeende gevallen moeilijk te bewijzen 
zijn. Er zijn daarom bindende maatregelen 
nodig om de beloningstransparantie te 
verbeteren, om organisaties te stimuleren 
hun beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
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bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

Or. en

Amendement 206
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 

(9) Het algemene gebrek aan 
transparantie over beloningsniveaus binnen 
organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te waarborgen, en 
om slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren. Met 
beloningstransparantiemaatregelen 
waarmee verschillen in beloning tussen 
genders kunnen worden aangetoond, kan 
aanzienlijke vooruitgang worden geboekt 
bij het aanpakken van de genderloonkloof 
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tot de rechter te verbeteren. en kunnen de onderwaardering van het 
werk van vrouwen en gendersegmentatie 
van de arbeidsmarkt aan het licht worden 
gebracht. Beloningstransparantie alleen 
is niet genoeg om de structurele en 
bestaande genderongelijkheden weg te 
werken, het is echter wel een eerste stap 
op weg naar de opheffing ervan. 
Beloningstransparantie moet worden 
aangevuld met bijkomende maatregelen 
gericht op het dichten van genderloon-, 
genderpensioen- en genderzorgkloven, 
alsook op het bestrijden van de 
feminisering van de armoede.

Or. en

Amendement 207
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen kan worden 
veroorzaakt door verschillende factoren, 
waarvan een deel kan worden teruggevoerd 
op directe en indirecte 
beloningsdiscriminatie. Er zijn daarom 
maatregelen nodig om te waarborgen dat 
de criteria voor beloningsvorming 
objectief zijn en de sociale partners 
aanmoedigen om een bijdrage te leveren 
aan gelijke beloning van vrouwen en 
mannen die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Deze maatregelen 
moeten worden aangevuld met bepalingen 
om de bestaande juridische concepten 
(zoals ‘beloning’ en ‘gelijkwaardige 
arbeid’) te verduidelijken, en met 
maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.
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worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

Or. es

Motivering

Er is geen basis voor genderideologie terug te vinden in artikel 157 VWEU.

Amendement 208
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht, op genderstereotypen, 
op horizontale segregatie en op het 
voortbestaan van ‘glazen plafonds’ 
(topposities zijn gesloten voor vrouwen) 
en ‘plakkende vloeren’ (vrouwen worden 
afgeschoven naar lager betaalde banen). 
Het algemene gebrek aan transparantie 
over beloningsniveaus binnen organisaties 
heeft tot gevolg dat op geslacht gebaseerde 
discriminatie en vooroordelen op het vlak 
van beloning onopgemerkt blijven of in 
vermeende gevallen moeilijk te bewijzen 
zijn. Er zijn daarom bindende maatregelen 
nodig om de beloningstransparantie te 
verbeteren, om organisaties te stimuleren 
hun beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
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handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren. Om 
genderongelijkheid doeltreffend te 
bestrijden, is het noodzakelijk 
regelgevingsinstrumenten te creëren die 
een betere toegang tot de arbeidsmarkt 
voor vrouwen, loopbaantransparantie en 
een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven kunnen waarborgen, waarbij 
ook het delen van zorgactiviteiten wordt 
aangemoedigd.

Or. it

Amendement 209
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 

(9) Het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
wordt veroorzaakt door verschillende 
factoren, waarvan een deel kan worden 
teruggevoerd op directe en indirecte 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht. Het algemene gebrek aan 
transparantie over beloningsniveaus binnen 
organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
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stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Voor een beter begrip van deze 
richtlijn wordt de uitdrukking ‘in al hun 
diversiteit’ in deze richtlijn gebruikt om 
uit te drukken dat, wanneer vrouwen of 
mannen worden genoemd, dit heterogene 
categorieën zijn, ook met betrekking tot 
hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken. 
Daarmee wordt ook de belofte gestand 
gedaan om niemand aan zijn lot over te 
laten en een gendergelijk Europa tot 
stand te brengen voor iedereen, ongeacht 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid.

Or. en

Amendement 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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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, en om 
slachtoffers van discriminatie in staat te 
stellen hun recht op gelijke beloning af te 
dwingen. Deze maatregelen moeten 
worden aangevuld met bepalingen om de 
bestaande juridische concepten (zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’) te 
verduidelijken, en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

(9) Het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen wordt veroorzaakt 
door verschillende factoren, waarvan een 
deel kan worden teruggevoerd op directe 
en indirecte beloningsdiscriminatie op 
basis van geslacht. Het algemene gebrek 
aan transparantie over beloningsniveaus 
binnen organisaties heeft tot gevolg dat op 
geslacht gebaseerde discriminatie en 
vooroordelen op het vlak van beloning 
onopgemerkt blijven of in vermeende 
gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Er zijn 
daarom bindende maatregelen nodig om de 
beloningstransparantie te verbeteren, om 
organisaties te stimuleren hun 
beloningsstructuur te herzien teneinde 
gelijke beloning van vrouwen en mannen 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, te waarborgen, de vaststelling 
van corrigerende maatregelen ter plaatse 
te bevorderen wanneer 
ongerechtvaardigde verschillen worden 
vastgesteld en om slachtoffers van 
discriminatie in staat te stellen hun recht op 
gelijke beloning af te dwingen. Deze 
maatregelen moeten worden aangevuld met 
bepalingen om de bestaande juridische 
concepten (zoals ‘beloning’ en 
‘gelijkwaardige arbeid’) te verduidelijken, 
en met maatregelen om de 
handhavingsmechanismen en de toegang 
tot de rechter te verbeteren.

Or. en

Amendement 212
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten moeten 
overeenkomstig de nationale praktijken 
alle mogelijke middelen gebruiken om de 
lonen van alle werknemers, met name de 
nationale minimumlonen, te verhogen en 
de carrière- en beroepskansen te 
verbeteren.

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, genderneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn, zoals prestaties en 
bekwaamheid.

(10) Beleid inzake het evenwicht tussen 
werk en privéleven moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van gendergelijkheid door 
de deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt te bevorderen. De toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen moet worden versterkt 
door directe en indirecte 
beloningsdiscriminatie uit te bannen. Dit 
belet werkgevers niet om werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
verschillend te betalen mits dit gebeurt op 
basis van criteria die objectief, 
genderneutraal en vrij van vooroordelen 
zijn, zoals prestaties en bekwaamheid.

Or. en

Amendement 214
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, genderneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn, zoals prestaties en 
bekwaamheid.

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief en neutraal zijn en vrij van 
vooroordelen die discrimineren tussen 
mannen en vrouwen, zoals prestaties, 
bekwaamheid en inzet voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de onderneming.

Or. es

Motivering

Er is geen basis voor genderideologie terug te vinden in artikel 157 VWEU.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, genderneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn, zoals prestaties en 
bekwaamheid.

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen door middel van transparantie en 
corrigerende maatregelen. Dit belet 
werkgevers niet om werknemers die gelijke 
of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
verschillend te betalen mits dit gebeurt op 
basis van criteria die objectief, 
genderneutraal en vrij van vooroordelen 
zijn, zoals prestaties en bekwaamheid.

Or. en
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Amendement 216
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, genderneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn, zoals prestaties en 
bekwaamheid.

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid moet 
worden versterkt door directe en indirecte 
beloningsdiscriminatie uit te bannen. Dit 
belet werkgevers niet om werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
verschillend te betalen mits dit gebeurt op 
basis van criteria die objectief, 
genderneutraal en vrij van vooroordelen 
zijn, zoals prestaties en bekwaamheid.

Or. en

Amendement 217
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, genderneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn, zoals prestaties en 
bekwaamheid.

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, genderneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn.

Or. en
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Amendement 218
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, genderneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn, zoals prestaties en 
bekwaamheid.

(10) De toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
moet worden versterkt door directe en 
indirecte beloningsdiscriminatie uit te 
bannen. Dit belet werkgevers niet om 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, verschillend te betalen 
mits dit gebeurt op basis van criteria die 
objectief, sekseneutraal en vrij van 
vooroordelen zijn, zoals prestaties en 
bekwaamheid.

Or. en

Amendement 219
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Onderzoeksdienst van 
het Europees Parlement is van mening 
dat het lijkt dat het voorstel voor een 
richtlijn is opgesteld op basis van een bij 
voorbaat geselecteerde voorkeursoptie1 bis.
_________________
1 bis PE 662.647, blz. 5.

Or. es

Amendement 220
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) De Europese vennootschap 
– Societas Europea in het Latijn – is een 
naamloze vennootschap die is opgericht 
op grond van het Unierecht en het 
mogelijk maakt om een onderneming te 
exploiteren in verschillende Europese 
landen op basis van één regelgeving. 
Gezien hun aard moeten de in deze 
richtlijn voorziene maatregelen derhalve 
met name op deze vennootschappen 
worden gericht.

Or. es

Amendement 221
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) Deze richtlijn moet niet 
worden toegepast op kleine en 
middelgrote ondernemingen (minder dan 
250 werknemers), omdat de gemiddelde 
beloning mogelijk geen geschikte 
maatstaf vormt voor de veranderlijke 
context waarin deze ondernemingen 
opereren en waarin voor elke werknemer 
een persoonlijke oplossing moet worden 
gevonden, en omdat dit teveel 
administratieve lasten zou veroorzaken. In 
deze gevallen zal de gemiddelde beloning 
mogelijk weinig representatief zijn als de 
onderlinge verschillen in beloning tussen 
werknemers groot zijn.

Or. es
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Amendement 222
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quinquies)De in het kader van deze 
richtlijn voorgestelde maatregelen mogen 
niet leiden tot het ongewenste effect dat 
werknemers worden ontslagen om het 
gemiddelde beloningsniveau te verlagen 
teneinde aan de richtlijn te voldoen, 
hetgeen met name een reëel risico vormt 
bij kleine en middelgrote ondernemingen 
(minder dan 250 werknemers).

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, 
personen die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben en personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie 
hebben in de zin van de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
(hierna “het Hof” genoemd). In zijn 
jurisprudentie heeft het Hof criteria 
vastgesteld om de status van een 
werknemer te bepalen47. Op voorwaarde 

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, 
personen die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben en personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie 
hebben in de zin van de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken.
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dat zij voldoen aan die criteria, moeten 
huishoudelijk personeel, oproepwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en jongeren 
met een leercontract binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Of er sprake is van een 
arbeidsrelatie moet worden bepaald aan 
de hand van de feiten die verband houden 
met de daadwerkelijke uitvoering van het 
werk en niet aan de hand van de 
beschrijving van de arbeidsrelatie door de 
betrokken partijen.
_________________
47 Zaak C-66/85, Deborah Lawrie-Blum 
tegen Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284, zaak C-428/09, 
Union syndicale Solidaires Isère tegen 
Premier ministre en anderen, 
ECLI:EU:C:2010:612, zaak C-229/14, 
Ender Balkaya tegen Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455, zaak C-413/13, 
FNV Kunsten Informatie en Media tegen 
Staat der Nederlanden, 
ECLI:EU:C:2014:2411, zaak C-216/15, 
Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH 
tegen Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, zaak C-658/18, 
UX tegen Governo della Repubblica 
italiana, ECLI:EU:C:2020:572.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, 
personen die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben en personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie 
hebben in de zin van de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (hierna 
“het Hof” genoemd). In zijn jurisprudentie 
heeft het Hof criteria vastgesteld om de 
status van een werknemer te bepalen47. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
moeten huishoudelijk personeel, 
oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
werknemers die werken op basis van een 
vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs 
en jongeren met een leercontract binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Of er sprake is van een 
arbeidsrelatie moet worden bepaald aan de 
hand van de feiten die verband houden met 
de daadwerkelijke uitvoering van het werk 
en niet aan de hand van de beschrijving 
van de arbeidsrelatie door de betrokken 
partijen.

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, 
personen die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2008/104, alsook met atypisch vormen 
zoals nulurencontracten en 
overeenkomsten inzake sociale 
werkplaatsen/begeleid werk, en personen 
die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie hebben in de zin van de in 
elke lidstaat geldende wetgeving, 
collectieve overeenkomsten en/of 
praktijken, rekening houdend met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie (hierna “het Hof” 
genoemd). In zijn jurisprudentie heeft het 
Hof criteria vastgesteld om de status van 
een werknemer te bepalen47. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
moeten huishoudelijk personeel, 
oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
werknemers die werken op basis van een 
vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs 
en jongeren met een leercontract binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Of er sprake is van een 
arbeidsrelatie moet worden bepaald aan de 
hand van de feiten die verband houden met 
de daadwerkelijke uitvoering van het werk 
en niet aan de hand van de beschrijving 
van de arbeidsrelatie door de betrokken 
partijen.

_________________ _________________
47 Zaak C-66/85, Deborah Lawrie-Blum 
tegen Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284, zaak C-428/09, 
Union syndicale Solidaires Isère tegen 
Premier ministre en anderen, 
ECLI:EU:C:2010:612, zaak C-229/14, 
Ender Balkaya tegen Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455, zaak C-413/13, 
FNV Kunsten Informatie en Media tegen 

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

Staat der Nederlanden, 
ECLI:EU:C:2014:2411, zaak C-216/15, 
Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH 
tegen Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883, zaak C-658/18, UX 
tegen Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

Or. en

Amendement 225
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, 
personen die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben en personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie 
hebben in de zin van de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (hierna 
“het Hof” genoemd). In zijn jurisprudentie 
heeft het Hof criteria vastgesteld om de 
status van een werknemer te bepalen47. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
moeten huishoudelijk personeel, 
oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
werknemers die werken op basis van een 
vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs 
en jongeren met een leercontract binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Of er sprake is van een 
arbeidsrelatie moet worden bepaald aan de 
hand van de feiten die verband houden met 
de daadwerkelijke uitvoering van het werk 
en niet aan de hand van de beschrijving 
van de arbeidsrelatie door de betrokken 

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 
en personen die een arbeidsovereenkomst 
of arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben, die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie hebben, en in het bijzonder 
op zelfstandigen die economisch 
afhankelijk zijn van de entiteit die van 
hun diensten gebruikmaakt, in de zin van 
de in elke lidstaat geldende wetgeving, 
collectieve overeenkomsten en/of 
praktijken, rekening houdend met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie (hierna “het Hof” 
genoemd). In zijn jurisprudentie heeft het 
Hof criteria vastgesteld om de status van 
een werknemer te bepalen47. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
moeten huishoudelijk personeel, 
oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
werknemers die werken op basis van een 
vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs 
en jongeren met een leercontract binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Of er sprake is van een 
arbeidsrelatie moet worden bepaald aan de 
hand van de feiten die verband houden met 
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partijen. de daadwerkelijke uitvoering van het werk 
en niet aan de hand van de beschrijving 
van de arbeidsrelatie door de betrokken 
partijen.

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

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

Or. pt

Amendement 226
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, 
personen die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben en personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie 
hebben in de zin van de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (hierna 

(11) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle werknemers, met inbegrip van 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, 
personen die een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben en personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie 
hebben in de zin van de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van de 
rechtbanken van de lidstaat in kwestie of 
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“het Hof” genoemd). In zijn jurisprudentie 
heeft het Hof criteria vastgesteld om de 
status van een werknemer te bepalen47. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
moeten huishoudelijk personeel, 
oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
werknemers die werken op basis van een 
vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs 
en jongeren met een leercontract binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Of er sprake is van een 
arbeidsrelatie moet worden bepaald aan de 
hand van de feiten die verband houden met 
de daadwerkelijke uitvoering van het werk 
en niet aan de hand van de beschrijving 
van de arbeidsrelatie door de betrokken 
partijen.

van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie (hierna “het Hof” genoemd). In zijn 
jurisprudentie hebben zowel nationale 
rechtbanken als het Hof van Justitie 
criteria vastgesteld om de status van een 
werknemer te bepalen47. Op voorwaarde 
dat zij voldoen aan die criteria, moeten 
huishoudelijk personeel, oproepwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en jongeren met 
een leercontract binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. 
Of er sprake is van een arbeidsrelatie moet 
worden bepaald aan de hand van de feiten 
die verband houden met de daadwerkelijke 
uitvoering van het werk en niet aan de 
hand van de beschrijving van de 
arbeidsrelatie door de betrokken partijen.

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

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

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie tussen mannen en 
vrouwen verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers in bepaalde 
specifieke situaties te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken. Deze richtlijn mag hoe 
dan ook geen buitensporige 
administratieve lasten veroorzaken voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(minder dan 250 werknemers).
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Or. es

Amendement 229
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor 
middelgrote beursgenoteerde 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
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moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor 
middelgrote beursgenoteerde 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 231
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. it

Amendement 232
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(12) Om factoren die slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht verhinderen hun recht op gelijke 
beloning af te dwingen, uit de weg te 
ruimen en om werkgevers te helpen de 
eerbiediging van dit recht te waarborgen, 
moeten de kernbegrippen die verband 
houden met gelijke beloning, zoals 
‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, 
worden verduidelijkt in overeenstemming 
met de jurisprudentie van het Hof. Dit 
moet de toepassing van deze begrippen 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het beginsel van gelijke beloning 
van vrouwen en mannen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid moet worden 
geëerbiedigd met betrekking tot loon of 
salaris en alle andere voordelen, in geld of 
in natura, die de werknemers direct of 
indirect uit hoofde van hun 
dienstbetrekking van hun werkgever 
ontvangen. In overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof48 moet het 
begrip ‘beloning’ niet alleen betrekking 
hebben op het salaris, maar ook op 
aanvullende voordelen zoals bonussen, 
overwerkvergoeding, reisfaciliteiten (bv. 
auto van de zaak, reisvergoeding), 
huisvestingstoelage, 
opleidingsvergoeding, ontslagvergoeding, 
wettelijk ziekengeld, wettelijk 
voorgeschreven vergoedingen en 
bedrijfspensioen. Alle bij wet of 

(13) Het beginsel van gelijke beloning 
van vrouwen en mannen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid moet worden 
geëerbiedigd met betrekking tot loon of 
salaris en alle andere voordelen, in geld of 
in natura, die de werknemers direct of 
indirect uit hoofde van hun 
dienstbetrekking van hun werkgever 
ontvangen.
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collectieve overeenkomst verschuldigde 
beloningselementen dienen in de beloning 
begrepen te zijn.
_________________
48 Bijvoorbeeld zaak C-58/81, Commissie 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
Groothertogdom Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215, zaak C-171/88 
Rinner-Kulhn tegen FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, zaak C-147/02, 
Michelle K. Alabaster tegen Woolwich plc 
en Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, zaak C-342/93, 
Joan Gillespie en anderen tegen Northern 
Health and Social Services Boards, 
Department of Health and Social 
Services, Eastern Health and Social 
Services Board et Southern Health and 
Social Services Board, 
ECLI:EU:C:1996:46, zaak C-278/93, 
Edith Freers en Hannelore Speckmann 
tegen Deutsche Bundespost, 
ECLI:EU:C:1996:83, zaak C-12/81, 
Eileen Garland tegen British Rail 
Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44, zaak C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
tegen Monika Bötel, 
ECLI:EU:C:1992:246, zaak C-33/89, 
Maria Kowalska tegen Freie und 
Hansestadt Hamburg, ECLI: 
ECLI:EU:C:1990:265.

Or. en

Amendement 234
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het beginsel van gelijke beloning 
van vrouwen en mannen voor gelijke of 

(13) Het beginsel van gelijke beloning 
van vrouwen en mannen voor gelijke of 
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gelijkwaardige arbeid moet worden 
geëerbiedigd met betrekking tot loon of 
salaris en alle andere voordelen, in geld of 
in natura, die de werknemers direct of 
indirect uit hoofde van hun 
dienstbetrekking van hun werkgever 
ontvangen. In overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof48 moet het 
begrip ‘beloning’ niet alleen betrekking 
hebben op het salaris, maar ook op 
aanvullende voordelen zoals bonussen, 
overwerkvergoeding, reisfaciliteiten (bv. 
auto van de zaak, reisvergoeding), 
huisvestingstoelage, opleidingsvergoeding, 
ontslagvergoeding, wettelijk ziekengeld, 
wettelijk voorgeschreven vergoedingen en 
bedrijfspensioen. Alle bij wet of 
collectieve overeenkomst verschuldigde 
beloningselementen dienen in de beloning 
begrepen te zijn.

gelijkwaardige arbeid moet worden 
geëerbiedigd met betrekking tot loon of 
salaris en alle andere voordelen, in geld of 
in natura, die de werknemers direct of 
indirect uit hoofde van hun 
dienstbetrekking van hun werkgever 
ontvangen. In overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof48 moet het 
begrip ‘beloning’ niet alleen betrekking 
hebben op het salaris, maar ook op 
aanvullende voordelen zoals bonussen, 
overwerkvergoeding, reisfaciliteiten (bv. 
auto van de zaak, reisvergoeding), 
huisvestingstoelage, opleidingsvergoeding 
en ontslagvergoeding. Alle 
beloningselementen die de ondernemer is 
verschuldigd op grond van de op dat 
moment geldende wetgeving of een 
collectieve overeenkomst, dienen in de 
beloning begrepen te zijn.

_________________ _________________
48 Bijvoorbeeld zaak C-58/81, Commissie 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
Groothertogdom Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215, zaak C-171/88 
Rinner-Kulhn tegen FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, zaak C-147/02, 
Michelle K. Alabaster tegen Woolwich plc 
en Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, zaak C-342/93, 
Joan Gillespie en anderen tegen Northern 
Health and Social Services Boards, 
Department of Health and Social Services, 
Eastern Health and Social Services Board 
et Southern Health and Social Services 
Board, ECLI:EU:C:1996:46, zaak C-
278/93, Edith Freers en Hannelore 
Speckmann tegen Deutsche Bundespost, 
ECLI:EU:C:1996:83, zaak C-12/81, Eileen 
Garland tegen British Rail Engineering 
Limited, ECLI:EU:C:1982:44, zaak C-
360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin 
e.V. tegen Monika Bötel, 
ECLI:EU:C:1992:246, zaak C-33/89, 
Maria Kowalska tegen Freie und 
Hansestadt Hamburg, ECLI: 

48 Bijvoorbeeld zaak C-58/81, Commissie 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
Groothertogdom Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215, zaak C-171/88 
Rinner-Kulhn tegen FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, zaak C-147/02, 
Michelle K. Alabaster tegen Woolwich plc 
en Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, zaak C-342/93, 
Joan Gillespie en anderen tegen Northern 
Health and Social Services Boards, 
Department of Health and Social Services, 
Eastern Health and Social Services Board 
et Southern Health and Social Services 
Board, ECLI:EU:C:1996:46, zaak C-
278/93, Edith Freers en Hannelore 
Speckmann tegen Deutsche Bundespost, 
ECLI:EU:C:1996:83, zaak C-12/81, Eileen 
Garland tegen British Rail Engineering 
Limited, ECLI:EU:C:1982:44, zaak C-
360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin 
e.V. tegen Monika Bötel, 
ECLI:EU:C:1992:246, zaak C-33/89, 
Maria Kowalska tegen Freie und 
Hansestadt Hamburg, ECLI: 
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EU:C:1990:265. EU:C:1990:265.

Or. es

Motivering

Het eisen van een hogere beloning afkomstig uit bijdragen van de overheden van de lidstaten 
in de vorm van wettelijk ziekengeld, wettelijk voorgeschreven vergoedingen en 
bedrijfspensioenen, zou onevenredig zijn.

Amendement 235
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het beginsel van gelijke beloning 
van vrouwen en mannen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid moet worden 
geëerbiedigd met betrekking tot loon of 
salaris en alle andere voordelen, in geld of 
in natura, die de werknemers direct of 
indirect uit hoofde van hun 
dienstbetrekking van hun werkgever 
ontvangen. In overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof48 moet het 
begrip ‘beloning’ niet alleen betrekking 
hebben op het salaris, maar ook op 
aanvullende voordelen zoals bonussen, 
overwerkvergoeding, reisfaciliteiten (bv. 
auto van de zaak, reisvergoeding), 
huisvestingstoelage, opleidingsvergoeding, 
ontslagvergoeding, wettelijk ziekengeld, 
wettelijk voorgeschreven vergoedingen en 
bedrijfspensioen. Alle bij wet of 
collectieve overeenkomst verschuldigde 
beloningselementen dienen in de beloning 
begrepen te zijn.

(13) Het beginsel van gelijke beloning 
van vrouwen en mannen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid moet worden 
geëerbiedigd met betrekking tot loon of 
salaris en alle andere voordelen, in geld of 
in natura, die de werknemers direct of 
indirect uit hoofde van hun 
dienstbetrekking van hun werkgever 
ontvangen. In overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof48 moet het 
begrip ‘beloning’ niet alleen betrekking 
hebben op het salaris, maar ook op 
aanvullende voordelen zoals bonussen, 
overwerkvergoeding, reisfaciliteiten (bv. 
auto van de zaak, reisvergoeding), 
huisvestingstoelage, maaltijdcheques, 
opleidingsvergoeding, ontslagvergoeding, 
wettelijk ziekengeld, wettelijk 
voorgeschreven vergoedingen en 
bedrijfspensioen. Alle bij wet of 
collectieve overeenkomst verschuldigde 
beloningselementen dienen in de beloning 
begrepen te zijn.

_________________ _________________
48 Bijvoorbeeld zaak C-58/81, Commissie 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
Groothertogdom Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215, zaak C-171/88 

48 Bijvoorbeeld zaak C-58/81, Commissie 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
Groothertogdom Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215, zaak C-171/88 
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Rinner-Kulhn tegen FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, zaak C-147/02, 
Michelle K. Alabaster tegen Woolwich plc 
en Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, zaak C-342/93, 
Joan Gillespie en anderen tegen Northern 
Health and Social Services Boards, 
Department of Health and Social Services, 
Eastern Health and Social Services Board 
et Southern Health and Social Services 
Board, ECLI:EU:C:1996:46, zaak C-
278/93, Edith Freers en Hannelore 
Speckmann tegen Deutsche Bundespost, 
ECLI:EU:C:1996:83, zaak C-12/81, Eileen 
Garland tegen British Rail Engineering 
Limited, ECLI:EU:C:1982:44, zaak C-
360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin 
e.V. tegen Monika Bötel, 
ECLI:EU:C:1992:246, zaak C-33/89, 
Maria Kowalska tegen Freie und 
Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

Rinner-Kulhn tegen FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328, zaak C-147/02, 
Michelle K. Alabaster tegen Woolwich plc 
en Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192, zaak C-342/93, 
Joan Gillespie en anderen tegen Northern 
Health and Social Services Boards, 
Department of Health and Social Services, 
Eastern Health and Social Services Board 
et Southern Health and Social Services 
Board, ECLI:EU:C:1996:46, zaak C-
278/93, Edith Freers en Hannelore 
Speckmann tegen Deutsche Bundespost, 
ECLI:EU:C:1996:83, zaak C-12/81, Eileen 
Garland tegen British Rail Engineering 
Limited, ECLI:EU:C:1982:44, zaak C-
360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin 
e.V. tegen Monika Bötel, 
ECLI:EU:C:1992:246, zaak C-33/89, 
Maria Kowalska tegen Freie und 
Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

Or. pt

Amendement 236
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
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beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de 
groepen die met dergelijke meervoudige 
vormen van discriminatie te maken 
krijgen. Om elke vorm van twijfel die in 
dit verband binnen het bestaande 
rechtskader bestaat, weg te nemen, moet 
deze richtlijn daarom verduidelijken dat 
er in geval van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht rekening moet worden 
gehouden met dergelijke vormen van 
intersectionele discriminatie. Dit moet 
ervoor zorgen dat de rechtbanken en 
andere bevoegde instanties elke vorm van 
benadeling als gevolg van intersectionele 
discriminatie naar behoren in 
aanmerking nemen, met name voor 
materiële en procedurele doeleinden, 
onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen.

Or. fr

Amendement 237
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de 
groepen die met dergelijke meervoudige 
vormen van discriminatie te maken 
krijgen. Om elke vorm van twijfel die in 
dit verband binnen het bestaande 
rechtskader bestaat, weg te nemen, moet 
deze richtlijn daarom verduidelijken dat 
er in geval van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht rekening moet worden 
gehouden met dergelijke vormen van 
intersectionele discriminatie. Dit moet 
ervoor zorgen dat de rechtbanken en 
andere bevoegde instanties elke vorm van 
benadeling als gevolg van intersectionele 
discriminatie naar behoren in aanmerking 
nemen, met name voor materiële en 
procedurele doeleinden, onder meer om 
het bestaan van discriminatie te erkennen, 
de geschikte referentiepersoon te bepalen, 
de evenredigheid te beoordelen en, in 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht. Artikel 4 van 
Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie waarbij het geslacht 
van het slachtoffer een cruciale rol speelt, 
kan sprake zijn van een minder gunstige 
beloning ten opzichte van een persoon 
van het andere geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht, of van 
bepalingen, criteria of praktijken die 
discriminerend zijn op grond van geslacht 
en die tot gevolg hebben dat het 
slachtoffer voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid een lagere beloning ontvangt dan 
iemand van het andere geslacht. Deze 
richtlijn moet derhalve samenhangend 
geïntegreerd worden met 
Richtlijn 2006/54/EG en met name 
worden gericht op het voorkomen van 
criteria die aanleiding geven tot de 
bedoelde indirecte discriminatie, in dit 
geval op grond van geslacht. Dit moet 
ervoor zorgen dat de rechtbanken en 
andere bevoegde instanties elke vorm van 
benadeling als gevolg van indirecte 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht naar behoren in aanmerking 
nemen, om het bestaan van discriminatie te 
erkennen en, in voorkomend geval, het 
compensatie- of sanctieniveau vast te 
stellen.
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voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

Or. es

Motivering

In artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt niet 
gesproken over genderideologie. Voorts wordt met deze richtlijn beoogd 
beloningsdiscriminatie op grond van geslacht uit te bannen. Elke andere doelstelling staat 
derhalve niet in verhouding tot de rechtsgrondslag en zou niet rechtsgeldig zijn (“ultra 
vires”-beginsel).

Amendement 238
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
gender waarbij het gender van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast gender nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
gender, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
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hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

hoofde van artikel 21, lid 1, van het 
Handvest, Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen, vrouwen met een 
handicap en vrouwen van uiteenlopende 
raciale, etnische of sociale afkomst 
behoren tot de groepen die met dergelijke 
meervoudige vormen van discriminatie te 
maken krijgen. Om elke vorm van twijfel 
die in dit verband binnen het bestaande 
rechtskader bestaat, weg te nemen, moet 
deze richtlijn daarom verduidelijken dat er 
in geval van beloningsdiscriminatie op 
grond van gender rekening moet worden 
gehouden met dergelijke vormen van 
intersectionele discriminatie. Dit moet 
ervoor zorgen dat de rechtbanken, het 
orgaan voor gelijke behandeling dat uit 
hoofde van artikel 20 van 
Richtlijn 2006/54/EG is aangewezen, en 
andere bevoegde instanties elke vorm van 
benadeling als gevolg van intersectionele 
discriminatie naar behoren in aanmerking 
nemen, met name voor materiële en 
procedurele doeleinden, onder meer om het 
bestaan van discriminatie te erkennen, de 
geschikte referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen. Deze richtlijn 
moet er ook voor zorgen dat rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
belemmeringen en behoeften van 
vrouwen met een handicap, onder meer 
met betrekking tot het toepassingsgebied, 
de toegankelijkheid van informatie, het 
recht op compensatie en de uitsplitsing 
van gegevens in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap. Een 
intersectionele aanpak is van cruciaal 
belang voor het begrijpen, aanpakken en 
uitbannen van de meervoudige vormen 
van discriminatie die de genderloonkloof 
voor vrouwen in al hun diversiteit nog 
groter maken.

Or. en
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Amendement 239
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Radan Kanev

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen en vrouwen met een 
handicap behoren tot de groepen die met 
dergelijke meervoudige vormen van 
discriminatie te maken krijgen. Om elke 
vorm van twijfel die in dit verband binnen 
het bestaande rechtskader bestaat, weg te 
nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
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instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen. Deze richtlijn 
moet er ook voor zorgen dat rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
belemmeringen en behoeften van 
vrouwen met een handicap, in 
overeenstemming met het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap.

Or. en

Amendement 240
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is en geeft uitvoering 
aan het beginsel van gelijke beloning door 
te bepalen dat voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid directe en indirecte 
discriminatie op grond van geslacht 
verboden is in alle aspecten en 



AM\1241194NL.docx 71/216 PE699.041v01-00

NL

spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

voorwaarden van de beloning. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
gender waarbij het gender van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast gender nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
gender, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van artikel 21, lid 1, van het 
Handvest, Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen, vrouwen met een 
handicap en vrouwen van uiteenlopende 
raciale, etnische of sociale afkomst 
behoren tot de groepen die met dergelijke 
meervoudige vormen van discriminatie te 
maken krijgen. Om elke vorm van twijfel 
die in dit verband binnen het bestaande 
rechtskader bestaat, weg te nemen, moet 
deze richtlijn daarom verduidelijken dat er 
in geval van beloningsdiscriminatie op 
grond van gender rekening moet worden 
gehouden met dergelijke vormen van 
intersectionele discriminatie. Dit moet 
ervoor zorgen dat de rechtbanken, het 
orgaan voor gelijke behandeling dat uit 
hoofde van artikel 20 van 
Richtlijn 2006/54/EG is aangewezen, en 
andere bevoegde instanties elke vorm van 
benadeling als gevolg van intersectionele 
discriminatie naar behoren in aanmerking 
nemen, met name voor materiële en 
procedurele doeleinden, onder meer om het 
bestaan van discriminatie te erkennen, de 
geschikte referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen. Een 
intersectionele aanpak is van cruciaal 
belang voor het begrijpen, aanpakken en 
uitbannen van de meervoudige vormen 
van discriminatie die de genderloonkloof 
voor vrouwen in al hun diversiteit nog 
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groter maken.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen en vrouwen met een 
handicap behoren tot de groepen die met 
dergelijke meervoudige vormen van 
discriminatie te maken krijgen. Om elke 
vorm van twijfel die in dit verband binnen 
het bestaande rechtskader bestaat, weg te 
nemen, moet deze richtlijn daarom 
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beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen. Vrouwen met 
een handicap moeten daarom in de 
werkingssfeer van deze richtlijn worden 
opgenomen. Deze richtlijn moet er ook 
voor zorgen dat rekening wordt gehouden 
met de specifieke belemmeringen waar zij 
mee te maken hebben en hun behoeften, 
onder meer met betrekking tot de 
toegankelijkheid van informatie, het recht 
op compensatie en de uitsplitsing van 
gegevens, in overeenstemming met het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van personen met een 
handicap.

Or. en

Amendement 242
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
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godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling naar 
behoren in aanmerking nemen, met name 
voor materiële en procedurele doeleinden, 
onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

Or. fr

Amendement 243
Jeroen Lenaers
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

Or. en

Amendement 244
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
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elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van discriminatie. 
Dit moet ervoor zorgen dat de rechtbanken 
en andere bevoegde instanties elke vorm 
van benadeling als gevolg van 
discriminatie naar behoren in aanmerking 
nemen, met name voor materiële en 
procedurele doeleinden, onder meer om het 
bestaan van discriminatie te erkennen, de 
geschikte referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

Or. hu

Motivering

Mijns inziens gaat deze uitbreiding verder dan de fundamentele doelstelling van het voorstel 
voor een richtlijn, namelijk de vaststelling van gemeenschappelijke minimumvoorschriften om 
het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen beter en doeltreffender uit te 
voeren. Bovendien zal ze bij de uitvoering van de richtlijn leiden tot onzekerheid met 
betrekking tot de erkenning van het bestaan van discriminatie, de keuze van de juiste 
vergelijkingsbasis, de beoordeling van de evenredigheid en, in voorkomend geval, de 
vaststelling van het geëiste compensatiebedrag of de opgelegde sancties.

Amendement 245
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 

(14) Artikel 10 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat de Unie bij de vaststelling 
en de uitvoering van haar beleid en 
activiteiten moet streven naar de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
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godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht waarbij het geslacht van het 
slachtoffer een cruciale rol speelt, kunnen 
naast geslacht nog andere gronden voor 
discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid. Artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG bepaalt dat 
directe of indirecte discriminatie op grond 
van geslacht, met name met betrekking tot 
beloning, verboden is. Bij 
beloningsdiscriminatie waarbij het geslacht 
van het slachtoffer een cruciale rol speelt, 
kunnen naast geslacht nog andere gronden 
voor discriminatie of ongelijkheid een rol 
spelen, wanneer de werknemer behoort tot 
een of meer groepen die bescherming 
genieten tegen discriminatie op grond van 
geslacht, enerzijds, en ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid (waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt) anderzijds. 
Migrantenvrouwen behoren tot de groepen 
die met dergelijke meervoudige vormen 
van discriminatie te maken krijgen. Om 
elke vorm van twijfel die in dit verband 
binnen het bestaande rechtskader bestaat, 
weg te nemen, moet deze richtlijn daarom 
verduidelijken dat er in geval van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht rekening moet worden gehouden 
met dergelijke vormen van intersectionele 
discriminatie. Dit moet ervoor zorgen dat 
de rechtbanken en andere bevoegde 
instanties elke vorm van benadeling als 
gevolg van intersectionele discriminatie 
naar behoren in aanmerking nemen, met 
name voor materiële en procedurele 
doeleinden, onder meer om het bestaan van 
discriminatie te erkennen, de geschikte 
referentiepersoon te bepalen, de 
evenredigheid te beoordelen en, in 
voorkomend geval, het compensatie- of 
sanctieniveau vast te stellen.

Or. en

Amendement 246
Ernest Urtasun
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke 
en vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning moeten de 
werkgevers beschikken over mechanismen 
voor beloningsvorming of 
beloningsstructuren die waarborgen dat er 
tussen werknemers van verschillende 
genders die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de resolutie van 
het Europees Parlement van 21 januari 
2021 over de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid moet arbeid als 
gelijkwaardig worden beschouwd indien 
de verrichte taken vergelijkbaar zijn op 
basis van een vergelijking van twee 
groepen werknemers die niet willekeurig 
zijn samengesteld, met inachtneming van 
objectieve, genderneutrale criteria, en 
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Hof moet de waarde van arbeid worden 
beoordeeld en vergeleken aan de hand van 
objectieve criteria, waaronder onderwijs-, 
beroeps- en opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen, verantwoordelijkheid en 
arbeidsvoorwaarden49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
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österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken.

_________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
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C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen 
Wiener Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. en

Amendement 248
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming, die kunnen worden 
vastgesteld via sociale dialoog in 
samenwerking met de sociale partners, 
met inbegrip van vakbondsorganisaties op 
nationaal en sectoroverschrijdend niveau, 
of de bedrijfstakken, of 
beloningsstructuren die waarborgen dat er 
tussen mannelijke en vrouwelijke 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
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onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, 
zaak C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, 
zaak C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. fr

Amendement 249
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(15) Gendergelijkheid is een 
belangrijke economische troef om een 
eerlijke en inclusieve economische groei 
te bevorderen en het terugdringen van 
ongelijkheden is een doel in termen van 
gelijke behandeling en in termen van 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkt. 
Met het oog op de eerbiediging van het 
recht op gelijke beloning van mannen en 
vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
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(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. en

Amendement 250
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers die 
onder het toepassingsgebied vallen 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
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vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en geslachtsneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49. De mechanismen voor 
beloningsvorming waarnaar wordt 
verwezen mogen geen afbreuk doen aan 
individuele beloningsvorming die is 
gerechtvaardigd op grond van 
opportuniteitsredenen.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, 
zaak C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: EU: C: 
1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, 
zaak C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: EU: C: 
1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. es

Amendement 251
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Frances 
Fitzgerald, Loucas Fourlas, Deirdre Clune

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming – die via de sociale 
partners kunnen worden vastgesteld – of 
beloningsstructuren die waarborgen dat er 
tussen mannelijke en vrouwelijke 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. en
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Amendement 252
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken, zoals reeds gebruikelijk is in 
collectieve overeenkomsten49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.
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Or. it

Amendement 253
Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Lukas Mandl, 
Angelika Winzig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) De waarde van arbeid moet worden 
beoordeeld en vergeleken aan de hand van 
objectieve criteria, waaronder onderwijs-, 
beroeps- en opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden, aard van de 
betrokken taken en vraag en aanbod qua 
relevante vaardigheden49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
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Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. en

Amendement 254
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en sekseneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 

49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 



AM\1241194NL.docx 89/216 PE699.041v01-00

NL

Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 & 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken49.

(15) Met het oog op de eerbiediging van 
het recht op gelijke beloning van mannen 
en vrouwen moeten de werkgevers 
beschikken over mechanismen voor 
beloningsvorming of beloningsstructuren 
die waarborgen dat er tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen bestaan die niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale factoren. 
Dergelijke beloningsstructuren moeten het 
mogelijk maken de waarde van 
verschillende banen binnen dezelfde 
organisatiestructuur te vergelijken. 

(16) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof moet de waarde van arbeid 
worden beoordeeld en vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria, zoals 
onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
vaardigheden, verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken49.

_________________ _________________
49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 49 Bijvoorbeeld zaak C-400/93, Royal 
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Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155, zaak 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse tegen Wiener 
Gebietskrankenkasse, ECLI: 
EU:C:1999:241, zaak C-381/99, Susanna 
Brunnhofer tegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG, 
ECLI:EU:C:2001:358, zaak C 427/11, 
Margaret Kenny e.a. tegen Minister for 
Justice, Equality and Law Reform e.a. 
[2013], ECLI:EU:C:2013:122, punt 28.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen 
of arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten 
met uitgesproken gendersegregatie, waar 
de verplichting om een referentiepersoon 
van het andere geslacht te vinden het 

Schrappen
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bijna onmogelijk maakt om een vordering 
tot gelijke beloning in te dienen. 
Bovendien mag werknemers niet worden 
belet gebruik te maken van ander feitelijk 
materiaal dat op vermeende discriminatie 
kan wijzen, zoals statistieken of andere 
beschikbare informatie. Dit zou het 
mogelijk maken om op geslacht 
gebaseerde ongelijkheden inzake beloning 
doeltreffender aan te pakken in door 
gendersegregatie gekenmerkte sectoren en 
beroepen.

Or. en

Amendement 257
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander gender die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet het 
een werknemer zijn toegestaan gebruik te 
maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander gender zou zijn behandeld. Dit 
neemt een belangrijke belemmering weg 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
gender, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
een ander gender te vinden het bijna 
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onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval in de door vrouwen 
gedomineerde zorgsector, waar het voor 
vrouwen zeer moeilijk is om te beweren 
dat ze op grond van gender worden 
gediscrimineerd als de referentie uit 
dezelfde sector afkomstig moet zijn. Een 
hypothetische referentiepersoon zou de 
objectieve en genderneutrale evaluatie 
van bepaalde banen vergemakkelijken en 
werkgevers en de sociale partners 
aanmoedigen ondergewaardeerde 
sectoren en banen vast te stellen. 
Bovendien mag werknemers niet worden 
belet gebruik te maken van ander feitelijk 
materiaal dat op vermeende discriminatie 
kan wijzen, zoals statistieken of andere 
beschikbare informatie. Dit zou het 
mogelijk maken om op gender gebaseerde 
ongelijkheden inzake beloning 
doeltreffender aan te pakken in door 
gendersegregatie gekenmerkte sectoren en 
beroepen. In dit opzicht kunnen de 
volgende methoden voor vergelijking met 
een hypothetische referentiepersoon of 
een hypothetische groep 
referentiepersonen worden vastgesteld: 
indien een werknemer of groep 
werknemers binnen de vestiging van een 
werkgever niet kan worden vergeleken 
met een referentiepersoon of groep van 
referentiepersonen van een ander gender 
met behulp van de methode voor 
vergelijking tussen banen, mag de 
proportionele waardemethode worden 
gebruikt. Als een vergelijking met behulp 
van de methode voor vergelijking tussen 
banen of de proportionele methode niet 
mogelijk is vanwege het ontbreken van 
een referentiepersoon, kan een 
vergelijking worden gemaakt met een 
referentiepersoon of groep 
referentiepersonen van een ander gender 
in een onderneming met vergelijkbare 
kenmerken.

Or. en
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Amendement 258
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten 
met uitgesproken gendersegregatie, waar 
de verplichting om een referentiepersoon 
van het andere geslacht te vinden het 
bijna onmogelijk maakt om een vordering 
tot gelijke beloning in te dienen. 
Bovendien mag werknemers niet worden 
belet gebruik te maken van ander feitelijk 
materiaal dat op vermeende discriminatie 
kan wijzen, zoals statistieken of andere 
beschikbare informatie. Dit zou het 
mogelijk maken om op geslacht gebaseerde 
ongelijkheden inzake beloning 
doeltreffender aan te pakken in door 
gendersegregatie gekenmerkte sectoren en 
beroepen.

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

Or. fr
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Amendement 259
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten 
met uitgesproken gendersegregatie, waar 
de verplichting om een referentiepersoon 
van het andere geslacht te vinden het 
bijna onmogelijk maakt om een vordering 
tot gelijke beloning in te dienen. 
Bovendien mag werknemers niet worden 
belet gebruik te maken van ander feitelijk 
materiaal dat op vermeende discriminatie 
kan wijzen, zoals statistieken of andere 
beschikbare informatie. Dit zou het 
mogelijk maken om op geslacht gebaseerde 
ongelijkheden inzake beloning 
doeltreffender aan te pakken in door 
gendersegregatie gekenmerkte sectoren en 
beroepen.

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon is het met 
name noodzakelijk niet alleen aandacht te 
besteden aan het beloningsniveau, maar 
ook aan de criteria die zijn vastgesteld om 
dit niveau te bepalen, zodat kan worden 
aangetoond dat deze niet-discriminerend 
en objectief zijn. Dit zou het mogelijk 
maken om op geslacht gebaseerde 
ongelijkheden inzake beloning 
doeltreffender aan te pakken bij bedrijven 
waar geen reële referentiepersoon bestaat 
voor beloningsvergelijkingen.

Or. es

Motivering

Het concept van een hypothetische referentiepersoon is vanuit juridisch oogpunt zeer 
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dubbelzinnig, kan aanleiding geven tot een enorme willekeurigheid en conflicten en zal het 
aanspannen van procedures mogelijk aanmoedigen. Het geniet de voorkeur de criteria voor 
beloningsvorming te analyseren teneinde te bepalen of deze al dan niet discriminerend zijn.

Amendement 260
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten 
met uitgesproken gendersegregatie, waar 
de verplichting om een referentiepersoon 
van het andere geslacht te vinden het 
bijna onmogelijk maakt om een vordering 
tot gelijke beloning in te dienen. 
Bovendien mag werknemers niet worden 
belet gebruik te maken van ander feitelijk 
materiaal dat op vermeende discriminatie 
kan wijzen, zoals statistieken of andere 
beschikbare informatie. Dit zou het 
mogelijk maken om op geslacht gebaseerde 
ongelijkheden inzake beloning 
doeltreffender aan te pakken in door 
gendersegregatie gekenmerkte sectoren en 
beroepen.

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door seksesegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 
onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Dit zou een 
belangrijke belemmering wegnemen voor 
mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 
onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 
onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. De 
referentiepersoon moet de werknemer van 
een ander geslacht zijn die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht met het 
hoogste loonniveau. Bij gebrek aan een 
reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 
onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
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op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 
onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 
onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 
zoals verwijzing naar een bestaande 
classificatie op basis van collectieve 



AM\1241194NL.docx 99/216 PE699.041v01-00

NL

op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

overeenkomsten van de sociale partners 
op bedrijfstak- of sectorniveau, 
statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

Or. en

Amendement 264
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een geschikte referentiepersoon is 
een belangrijke parameter om te bepalen of 
arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon kan de werknemer 
aantonen dat hij minder gunstig werd 
behandeld dan de referentiepersoon van 
een ander geslacht die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verricht. Bij gebrek 
aan een reële referentiepersoon moet een 
werknemer de mogelijkheid hebben 
gebruik te maken van een hypothetische 
referentiepersoon om aan te tonen dat hij 
niet op dezelfde wijze is behandeld als een 
hypothetische referentiepersoon van een 
ander geslacht zou zijn behandeld. Dit zou 
een belangrijke belemmering wegnemen 
voor mogelijke slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name op arbeidsmarkten met 
uitgesproken gendersegregatie, waar de 
verplichting om een referentiepersoon van 
het andere geslacht te vinden het bijna 
onmogelijk maakt om een vordering tot 
gelijke beloning in te dienen. Bovendien 
mag werknemers niet worden belet gebruik 
te maken van ander feitelijk materiaal dat 
op vermeende discriminatie kan wijzen, 

(17) Een geschikte referentiepersoon, 
indien de aanduiding daarvan mogelijk is, 
is een belangrijke parameter om te bepalen 
of arbeid als gelijkwaardig kan worden 
beschouwd. Met behulp van een 
referentiepersoon, of door het verstrekken 
van alle bewijsstukken waarover hij 
beschikt, kan de werknemer aantonen dat 
hij minder gunstig werd behandeld dan de 
referentiepersoon van een ander geslacht 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verricht. Dit zou een belangrijke 
belemmering wegnemen voor mogelijke 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht, met name op 
arbeidsmarkten met uitgesproken 
gendersegregatie, waar de verplichting om 
een referentiepersoon van het andere 
geslacht te vinden het bijna onmogelijk 
maakt om een vordering tot gelijke 
beloning in te dienen. Bovendien mag 
werknemers niet worden belet gebruik te 
maken van ander feitelijk materiaal dat op 
vermeende discriminatie kan wijzen, zoals 
statistieken of andere beschikbare 
informatie, zoals een verwijzing naar 
indelingen die voortvloeien uit collectieve 
overeenkomsten. Dit zou het mogelijk 
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zoals statistieken of andere beschikbare 
informatie. Dit zou het mogelijk maken om 
op geslacht gebaseerde ongelijkheden 
inzake beloning doeltreffender aan te 
pakken in door gendersegregatie 
gekenmerkte sectoren en beroepen.

maken om op geslacht gebaseerde 
ongelijkheden inzake beloning 
doeltreffender aan te pakken in door 
gendersegregatie gekenmerkte sectoren en 
beroepen, zonder daarbij zware en dure 
procedures op te leggen die 
rechtsonzekerheid creëren voor 
ondernemingen, met name voor micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. fr

Amendement 265
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) In de effectbeoordeling van 
de Europese Commissie wordt bevestigd 
dat uit hoofde van het Unierecht op het 
niveau van elk bedrijf, en niet op het 
niveau van de sector, moet worden 
bepaald of arbeid ‘gelijkwaardig’ is. 
Derhalve wordt in de effectbeoordeling 
die is uitgevoerd in het kader van deze 
richtlijn niet ingegaan op vergelijkingen 
tussen sectoren of externe horizontale 
vergelijkingen van bedrijven1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 62.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het Hof50 heeft verduidelijkt dat de 
vergelijking om na te gaan of werknemers 
zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden, niet noodzakelijkerwijs beperkt 
is tot situaties waarin mannen en vrouwen 
voor dezelfde werkgever werken. Ook 
werknemers die niet voor dezelfde 
werkgever werken, kunnen zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden, wanneer 
de vaststelling van de 
beloningsvoorwaarden is toe te schrijven 
aan één bron. Dit kan het geval zijn 
wanneer de beloningsvoorwaarden zijn 
vastgelegd in wetten of collectieve 
arbeidsovereenkomsten inzake beloning 
die van toepassing zijn op meerdere 
ondernemingen, of wanneer deze 
voorwaarden centraal zijn vastgelegd voor 
meer dan één organisatie of bedrijf 
binnen een holding of conglomeraat. 
Voorts heeft het Hof verduidelijkt dat de 
vergelijking niet beperkt is tot werknemers 
die tegelijkertijd met de eiser in dienst 
zijn51.

Schrappen

_________________
50 Zaak C-320/00, A. G. Lawrence e.a. 
tegen Regent Office Care Ltd, 
Commercial Catering Group en Mitie 
Secure Services Ltd., 
ECLI:EU:C:2002:498.
51 Zaak 129/79, Macarthys Ltd tegen 
Wendy Smith, ECLI:EU:C:1980:103.

Or. en

Amendement 267
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het Hof50 heeft verduidelijkt dat de (18) Het Hof50 heeft verduidelijkt dat de 
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vergelijking om na te gaan of werknemers 
zich in een vergelijkbare situatie bevinden, 
niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot 
situaties waarin mannen en vrouwen voor 
dezelfde werkgever werken. Ook 
werknemers die niet voor dezelfde 
werkgever werken, kunnen zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden, wanneer de 
vaststelling van de beloningsvoorwaarden 
is toe te schrijven aan één bron. Dit kan het 
geval zijn wanneer de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgelegd in 
wetten of collectieve 
arbeidsovereenkomsten inzake beloning 
die van toepassing zijn op meerdere 
ondernemingen, of wanneer deze 
voorwaarden centraal zijn vastgelegd voor 
meer dan één organisatie of bedrijf binnen 
een holding of conglomeraat. Voorts heeft 
het Hof verduidelijkt dat de vergelijking 
niet beperkt is tot werknemers die 
tegelijkertijd met de eiser in dienst zijn51.

vergelijking om na te gaan of werknemers 
zich in een vergelijkbare situatie bevinden, 
niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot 
situaties waarin mannen en vrouwen voor 
dezelfde werkgever werken, aangezien ook 
werknemers die niet voor dezelfde 
werkgever werken, zich in een 
vergelijkbare situatie kunnen bevinden, 
wanneer de vaststelling van de 
beloningsvoorwaarden is toe te schrijven 
aan één bron. Dit kan het geval zijn 
wanneer de beloningsvoorwaarden zijn 
vastgelegd in wetten of collectieve 
arbeidsovereenkomsten inzake beloning 
die van toepassing zijn op meerdere 
ondernemingen, of wanneer deze 
voorwaarden centraal zijn vastgelegd voor 
meer dan één organisatie of bedrijf binnen 
een holding of conglomeraat. Voorts heeft 
het Hof verduidelijkt dat de vergelijking 
niet beperkt is tot werknemers die 
tegelijkertijd met de eiser in dienst zijn51.

_________________ _________________
50 Zaak C-320/00, A. G. Lawrence e.a. 
tegen Regent Office Care Ltd, Commercial 
Catering Group en Mitie Secure Services 
Ltd., ECLI:EU:C:2002:498.

50 Zaak C-320/00, A. G. Lawrence e.a. 
tegen Regent Office Care Ltd, Commercial 
Catering Group en Mitie Secure Services 
Ltd., ECLI:EU:C:2002:498.

51 Zaak 129/79, Macarthys Ltd tegen 
Wendy Smith, ECLI:EU:C:1980:103.

51 Zaak 129/79, Macarthys Ltd tegen 
Wendy Smith, ECLI:EU:C:1980:103.

Or. es

Amendement 268
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Daarnaast – en om een 
genderneutrale evaluatie van banen in 
door vrouwen gedomineerde sectoren te 
vergemakkelijken, waar het zeer moeilijk 
is discriminatie op grond van geslacht aan 
te voeren als de referentie uit dezelfde 
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sector moet komen – moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat de instrumenten en 
methoden voor het beoordelen en 
vergelijken van de waarde van arbeid ook 
een vergelijking tussen werknemers in 
verschillende sectoren mogelijk maken.

Or. en

Amendement 269
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Buiten de situaties die 
worden beschreven door het Hof van 
Justitie overeenkomstig het voorgaande 
lid, wordt in het Unierecht bepaald dat het 
concept ‘gelijkwaardige arbeid’ alleen 
wordt toegepast op verschillende functies 
binnen dezelfde organisatie die als 
gelijkwaardig worden aangemerkt, zoals 
ook wordt bevestigd in de 
effectbeoordeling van de Europese 
Unie1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 6.

Or. es

Amendement 270
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 

(19) De lidstaten moeten instrumenten, 
specifieke methoden en 
begeleidingsmechanismen ontwikkelen als 
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beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. 
Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel moet rekening 
worden gehouden met oplossingen die 
reeds bestaan op nationaal niveau met het 
oog op grotere transparantie op het gebied 
van gelijke beloning.

Or. fr

Amendement 271
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Door de 
ontwikkeling van de instrumenten en 
methoden voor de beoordeling en 
vergelijking van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan, toe te vertrouwen 
aan de lidstaten, wordt ervoor gezorgd dat 
die instrumenten zijn afgestemd op de 
specifieke situatie van het desbetreffende 
land.

Or. pl

Amendement 272
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, zodat ondernemingen 
criteria voor beloningsvorming kunnen 
formuleren teneinde discriminatie tussen 
mannen en vrouwen voor dergelijke 
gelijkwaardige arbeid te voorkomen.

Or. es

Amendement 273
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. De 
lidstaten kunnen ervoor kiezen deze 
instrumenten of methoden in 
samenwerking met de sociale partners te 
ontwikkelen of deze taak aan hen over te 
laten.

Or. en

Amendement 274
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan en om 
vergelijkingen tussen sectoren te 
waarborgen. Dit moet de toepassing van 
dit begrip vergemakkelijken, met name 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 275
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(19) De lidstaten en de sociale partners 
moeten specifieke instrumenten en 
methoden ontwikkelen als ondersteuning 
en richtsnoer voor de beoordeling van wat 
onder gelijkwaardige arbeid wordt 
verstaan. Dit moet de toepassing van dit 
begrip vergemakkelijken, met name voor 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. it

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen.

(19) De lidstaten moeten specifieke 
instrumenten en methoden ontwikkelen als 
ondersteuning en richtsnoer voor de 
beoordeling van wat onder gelijkwaardige 
arbeid wordt verstaan. Dit moet de 
toepassing van dit begrip 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 277
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De goedkeuring van de 
voorgestelde maatregelen zal nieuwe 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor de organen van de lidstaten met zich 
meebrengen, zoals het bevorderen van de 
mechanismen in deze richtlijn, het 
monitoren, analyseren en uitvoeren van 
de verschillende maatregelen en het 
verstrekken van advies aan en het 
vertegenwoordigen van werknemers die 
beloningsdiscriminatie ondervinden, bij 
gerechtelijke procedures. Bovendien 
moeten de lidstaten verantwoordelijk zijn 
voor de toewijzing van deze bevoegdheden 
aan bestaande organen of de oprichting 
van nieuwe organen.

Or. pl

Amendement 278
Elżbieta Rafalska
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Het is uitermate belangrijk 
dat het evenredigheidsbeginsel wordt 
geëerbiedigd en dat erop wordt toegezien 
dat in de nieuwe maatregelen rekening 
wordt gehouden met de verschillende 
beloningssystemen van de individuele 
lidstaten en de autonomie van de sociale 
partners.

Or. pl

Amendement 279
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op genderneutrale 
wijze worden gebruikt, kunnen, met name 
wanneer zij uitgaan van traditionele 
genderstereotypen, leiden tot 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Aldus gebruikt dragen ze bij tot 
de verdieping en de bestendiging van het 
beloningsverschil door banen die door 
mannen, respectievelijk vrouwen, worden 
gedomineerd, verschillend te waarderen in 
situaties waarin de waarde van de verrichte 
arbeid gelijk is. Op een genderneutrale 
manier gebruikte systemen voor 
functiewaardering en -indeling daarentegen 
zijn wel doeltreffend om een transparant 
beloningssysteem in te voeren en directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
geslacht uit te sluiten. Deze systemen 
detecteren indirecte beloningsdiscriminatie 
die voortvloeit uit de onderwaardering van 
arbeid die doorgaans door vrouwen wordt 

(19) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op genderneutrale 
wijze worden gebruikt, kunnen, met name 
wanneer zij uitgaan van traditionele 
genderstereotypen, de genderloonkloof 
tussen sectoren vergroten en leiden tot 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Aldus gebruikt dragen ze bij tot 
de verdieping en de bestendiging van het 
beloningsverschil – met inbegrip van de 
loonkloof tussen sectoren – door banen die 
door mannen, respectievelijk vrouwen, 
worden gedomineerd, verschillend te 
waarderen in situaties waarin de waarde 
van de verrichte arbeid gelijk is. Op een 
genderneutrale manier gebruikte systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
daarentegen zijn wel doeltreffend om een 
transparant beloningssysteem in te voeren 
en directe of indirecte discriminatie op 
grond van geslacht uit te sluiten. Deze 
systemen detecteren indirecte 
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verricht. Ze doen dit door banen die 
inhoudelijk anders zijn ingevuld, maar 
gelijkwaardig zijn, te meten en te 
vergelijken en ondersteunen op die manier 
het beginsel van gelijkwaardige arbeid.

beloningsdiscriminatie die voortvloeit uit 
de onderwaardering van arbeid die 
doorgaans door vrouwen wordt verricht. Ze 
doen dit door banen die in verschillende 
sectoren worden uitgeoefend en 
inhoudelijk anders zijn ingevuld, maar 
gelijkwaardig zijn, te meten en te 
vergelijken en ondersteunen op die manier 
het beginsel van gelijkwaardige arbeid.

Or. en

Amendement 280
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op genderneutrale 
wijze worden gebruikt, kunnen, met name 
wanneer zij uitgaan van traditionele 
genderstereotypen, leiden tot 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Aldus gebruikt dragen ze bij tot 
de verdieping en de bestendiging van het 
beloningsverschil door banen die door 
mannen, respectievelijk vrouwen, worden 
gedomineerd, verschillend te waarderen in 
situaties waarin de waarde van de verrichte 
arbeid gelijk is. Op een genderneutrale 
manier gebruikte systemen voor 
functiewaardering en -indeling daarentegen 
zijn wel doeltreffend om een transparant 
beloningssysteem in te voeren en directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
geslacht uit te sluiten. Deze systemen 
detecteren indirecte beloningsdiscriminatie 
die voortvloeit uit de onderwaardering van 
arbeid die doorgaans door vrouwen wordt 
verricht. Ze doen dit door banen die 
inhoudelijk anders zijn ingevuld, maar 
gelijkwaardig zijn, te meten en te 
vergelijken en ondersteunen op die manier 

(20) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op genderneutrale 
wijze worden gebruikt, kunnen leiden tot 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Aldus gebruikt dragen ze bij tot 
de verdieping en de bestendiging van het 
beloningsverschil door banen die door 
mannen, respectievelijk vrouwen, worden 
gedomineerd, verschillend te waarderen in 
situaties waarin de waarde van de verrichte 
arbeid gelijk is. Op een genderneutrale 
manier gebruikte systemen voor 
functiewaardering en -indeling daarentegen 
zijn wel doeltreffend om een transparant 
beloningssysteem in te voeren en directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
geslacht uit te sluiten. Deze systemen 
detecteren indirecte beloningsdiscriminatie 
die voortvloeit uit de onderwaardering van 
arbeid die doorgaans door vrouwen wordt 
verricht. Ze doen dit door banen die 
inhoudelijk anders zijn ingevuld, maar 
gelijkwaardig zijn, te meten en te 
vergelijken en ondersteunen op die manier 
het beginsel van gelijkwaardige arbeid.
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het beginsel van gelijkwaardige arbeid.

Or. fr

Amendement 281
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op genderneutrale 
wijze worden gebruikt, kunnen, met name 
wanneer zij uitgaan van traditionele 
genderstereotypen, leiden tot 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Aldus gebruikt dragen ze bij tot 
de verdieping en de bestendiging van het 
beloningsverschil door banen die door 
mannen, respectievelijk vrouwen, worden 
gedomineerd, verschillend te waarderen in 
situaties waarin de waarde van de verrichte 
arbeid gelijk is. Op een genderneutrale 
manier gebruikte systemen voor 
functiewaardering en -indeling 
daarentegen zijn wel doeltreffend om een 
transparant beloningssysteem in te voeren 
en directe of indirecte discriminatie op 
grond van geslacht uit te sluiten. Deze 
systemen detecteren indirecte 
beloningsdiscriminatie die voortvloeit uit 
de onderwaardering van arbeid die 
doorgaans door vrouwen wordt verricht. Ze 
doen dit door banen die inhoudelijk anders 
zijn ingevuld, maar gelijkwaardig zijn, te 
meten en te vergelijken en ondersteunen op 
die manier het beginsel van gelijkwaardige 
arbeid.

(20) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op neutrale en 
objectieve wijze worden gebruikt, kunnen 
leiden tot beloningsdiscriminatie tussen 
mannen en vrouwen, hetgeen indruist 
tegen artikel 157 VWEU. Aldus gebruikt 
dragen ze bij tot de verdieping en de 
bestendiging van het beloningsverschil 
door banen die door mannen, 
respectievelijk vrouwen, worden 
gedomineerd, verschillend te waarderen in 
situaties waarin de waarde van de verrichte 
arbeid gelijk is. Systemen voor 
functiewaardering en -indeling die worden 
gebruikt op een manier die neutraal en 
objectief is met betrekking tot mannen en 
vrouwen, zijn daarentegen wel 
doeltreffend om een transparant 
beloningssysteem in te voeren en directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
geslacht uit te sluiten. Deze systemen 
detecteren indirecte beloningsdiscriminatie 
die voortvloeit uit de onderwaardering van 
arbeid die doorgaans door vrouwen wordt 
verricht. Ze doen dit door banen die 
inhoudelijk anders zijn ingevuld, maar 
gelijkwaardig zijn, te meten en te 
vergelijken en ondersteunen op die manier 
het beginsel van gelijkwaardige arbeid.

Or. es

Motivering

In artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt niet 
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gesproken over genderideologie en toepassing van dit concept zou derhalve tot gevolg hebben 
dat het wetgevingsinitiatief zijn toepassingsgebied te buiten gaat.

Amendement 282
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op genderneutrale 
wijze worden gebruikt, kunnen, met name 
wanneer zij uitgaan van traditionele 
genderstereotypen, leiden tot 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Aldus gebruikt dragen ze bij tot 
de verdieping en de bestendiging van het 
beloningsverschil door banen die door 
mannen, respectievelijk vrouwen, worden 
gedomineerd, verschillend te waarderen in 
situaties waarin de waarde van de verrichte 
arbeid gelijk is. Op een genderneutrale 
manier gebruikte systemen voor 
functiewaardering en -indeling daarentegen 
zijn wel doeltreffend om een transparant 
beloningssysteem in te voeren en directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
geslacht uit te sluiten. Deze systemen 
detecteren indirecte beloningsdiscriminatie 
die voortvloeit uit de onderwaardering van 
arbeid die doorgaans door vrouwen wordt 
verricht. Ze doen dit door banen die 
inhoudelijk anders zijn ingevuld, maar 
gelijkwaardig zijn, te meten en te 
vergelijken en ondersteunen op die manier 
het beginsel van gelijkwaardige arbeid.

(19) Systemen voor functiewaardering 
en -indeling die niet op sekseneutrale 
wijze worden gebruikt, kunnen, met name 
wanneer zij uitgaan van traditionele 
stereotypen op grond van geslacht, leiden 
tot beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Aldus gebruikt dragen ze bij tot 
de verdieping en de bestendiging van het 
beloningsverschil door banen die door 
mannen, respectievelijk vrouwen, worden 
gedomineerd, verschillend te waarderen in 
situaties waarin de waarde van de verrichte 
arbeid gelijk is. Op een sekseneutrale 
manier gebruikte systemen voor 
functiewaardering en -indeling daarentegen 
zijn wel doeltreffend om een transparant 
beloningssysteem in te voeren en directe of 
indirecte discriminatie op grond van 
geslacht uit te sluiten. Deze systemen 
detecteren indirecte beloningsdiscriminatie 
die voortvloeit uit de onderwaardering van 
arbeid die doorgaans door vrouwen wordt 
verricht. Ze doen dit door banen die 
inhoudelijk anders zijn ingevuld, maar 
gelijkwaardig zijn, te meten en te 
vergelijken en ondersteunen op die manier 
het beginsel van gelijkwaardige arbeid.

Or. en

Amendement 283
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Om vrij te zijn van 
gendervooroordelen mogen de systemen 
voor functiewaardering en -indeling niet 
tot gevolg hebben dat vrouwen worden 
benadeeld, of dat de kenmerken en 
vaardigheden in verband met doorgaans 
door vrouwen gedomineerde beroepen, 
zoals die welke vereist zijn voor 
zorgberoepen, over het hoofd worden 
gezien of worden ondergewaardeerd, in 
vergelijking met kenmerken en 
vaardigheden in verband met doorgaans 
door mannen gedomineerde beroepen, 
zoals fysieke inspanning. Wanneer arbeid 
niet gelijkwaardig is, wijst een 
loonverschil dat niet in verhouding staat 
tot het verschil in waarde van de arbeid 
erop dat het systeem voor 
functiewaardering en -indeling niet vrij is 
van gendervooroordelen.

Or. en

Amendement 284
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De lidstaten moeten acties 
op touw zetten voor de verlening van 
technische bijstand in de vorm van 
richtsnoeren, praktische instrumenten, 
opleiding en financiële steun voor de 
uitvoering van de maatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet, alsook voor het 
ontwerpen en implementeren van 
objectieve, genderneutrale 
functiewaarderingssystemen, en moeten 
ervoor zorgen dat de sociale partners bij 
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deze acties worden betrokken.

Or. en

Amendement 285
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Volgens de 
effectbeoordeling van de Europese 
Commissie is er geen consensus tussen de 
lidstaten over de wenselijkheid van een 
verplichting om informatie te verschaffen 
over de beloningsschaal die wordt 
voorzien voor een bepaalde functie. 
Slechts 53 % is voorstander van een 
dergelijke bindende maatregel1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz.109.

Or. es

Amendement 286
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) De lidstaten moeten acties 
op touw zetten voor de verlening van 
technische bijstand in de vorm van 
richtsnoeren, praktische instrumenten, 
opleiding en financiële steun voor de 
uitvoering van de maatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet, alsook voor het 
ontwerpen en implementeren van 
objectieve, genderneutrale 
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functiewaarderingssystemen, en moeten 
ervoor zorgen dat de sociale partners bij 
deze acties worden betrokken. 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt. De informatie moet worden 
verstrekt op een manier die toegankelijk is 
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voor personen met een handicap 
overeenkomstig de geharmoniseerde 
rechtshandelingen van de Unie inzake 
toegankelijkheid, met inbegrip van de 
Richtlijnen (EU) 2016/21021 bis en (EU) 
2019/8821 ter van het Europees Parlement 
en de Raad.
_________________
1 bis Richtlijn (EU) 2016/2102 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2016 inzake de 
toegankelijkheid van de websites en 
mobiele applicaties van 
overheidsinstanties (PB L 327 van 
2.12.2016, blz. 1).
1 ter Richtlijn (EU) 2019/882 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 
producten en diensten (PB L 151 van 
7.6.2019, blz. 70).

Or. en

Amendement 288
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
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vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. 
Dergelijke informatie moet in de vacature 
staan.

Or. it

Amendement 289
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. De informatie die vóór 
de indiensttreding aan sollicitanten moet 
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intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

worden verstrekt, kan, als ze niet in de 
vacature staat, hetzij vóór het 
sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt. De informatie moet op zodanige 
wijze worden verstrekt dat ze ook 
toegankelijk is voor personen met een 
handicap.

Or. hu

Motivering

Mijns inziens gaat deze uitbreiding verder dan de fundamentele doelstelling van het voorstel 
voor een richtlijn, namelijk de vaststelling van gemeenschappelijke minimumvoorschriften om 
het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen beter en doeltreffender uit te 
voeren. Bovendien zal ze bij de uitvoering van de richtlijn leiden tot onzekerheid met 
betrekking tot de erkenning van het bestaan van discriminatie, de keuze van de juiste 
vergelijkingsbasis, de beoordeling van de evenredigheid en, in voorkomend geval, de 
vaststelling van het geëiste compensatiebedrag of de opgelegde sancties.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
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beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie moet vóór de indiensttreding 
aan sollicitanten die de laatste fase van 
aanwerving ingaan, door de werkgever of 
op een andere manier, bv. door de sociale 
partners, worden verstrekt.

Or. en

Amendement 291
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
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transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier aan de 
sollicitant worden verstrekt.

Or. pl

Amendement 292
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en sekseneutraal is, en dat de 
onderwaardering van vaardigheden en 
ervaring in de beloning wordt verhinderd. 
Deze transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
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discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 293
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
kan leiden tot een informatieasymmetrie 
die de onderhandelingspositie van de 
sollicitanten beperkt. Transparantie moet 
potentiële werknemers in staat stellen met 
kennis van zaken een besluit te nemen over 
het verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie er 
in voorkomend geval voor zorgen dat de 
basis voor de beloningsvorming 
uitdrukkelijk is vastgelegd en niet 
discrimineert tussen mannen en vrouwen. 
Een algemene verplichting om te 
informeren over de beloningsschaal kan 
echter het ongewenste effect hebben dat 
sollicitanten van beide geslachten die 
ideaal zouden kunnen zijn voor de 
vacature, bij voorbaat worden 
ontmoedigd. De informatie die vóór de 
indiensttreding aan sollicitanten moet 
worden verstrekt, kan derhalve, als ze niet 
in de vacature staat, hetzij vóór of bij 
aanvang van het sollicitatiegesprek door 
de werkgever, hetzij op een andere manier, 
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hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

bv. door de sociale partners, aan de 
sollicitant worden verstrekt.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
discriminatie aanpakken, wanneer de 
beloningsvorming niet transparant is en 
discriminerende praktijken op 
verschillende discriminatiegronden 
mogelijk maakt. De informatie die vóór de 
indiensttreding aan sollicitanten moet 
worden verstrekt, kan, als ze niet in de 
vacature staat, hetzij vóór het 
sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

Or. en
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Motivering

Er zijn niet genoeg gegevens over intersectionele discriminatie voorhanden om deze in de 
context van deze richtlijn te introduceren.

Amendement 295
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
intersectionele discriminatie aanpakken, 
wanneer de beloningsvorming niet 
transparant is en discriminerende 
praktijken op verschillende 
discriminatiegronden mogelijk maakt. De 
informatie die vóór de indiensttreding aan 
sollicitanten moet worden verstrekt, kan, 
als ze niet in de vacature staat, hetzij vóór 
het sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

(21) Het gebrek aan informatie over de 
beoogde beloningsschaal van een functie 
leidt tot een informatieasymmetrie die de 
onderhandelingspositie van de sollicitanten 
beperkt. Transparantie moet potentiële 
werknemers in staat stellen met kennis van 
zaken een besluit te nemen over het 
verwachte salaris, zonder dat de 
onderhandelingspositie van de werkgever 
of de werknemer om buiten de opgegeven 
schaal te onderhandelen op enigerlei wijze 
wordt beperkt. Voorts zou transparantie 
ervoor zorgen dat de basis voor de 
beloningsvorming uitdrukkelijk is 
vastgelegd en geen gendervooroordelen 
bevat, en dat de onderwaardering van 
vaardigheden en ervaring in de beloning 
wordt verhinderd. Deze 
transparantiemaatregel zou ook 
discriminatie aanpakken, wanneer de 
beloningsvorming niet transparant is en 
discriminerende praktijken op 
verschillende discriminatiegronden 
mogelijk maakt. De informatie die vóór de 
indiensttreding aan sollicitanten moet 
worden verstrekt, kan, als ze niet in de 
vacature staat, hetzij vóór het 
sollicitatiegesprek door de werkgever, 
hetzij op een andere manier, bv. door de 
sociale partners, aan de sollicitant worden 
verstrekt.

Or. fr



AM\1241194NL.docx 123/216 PE699.041v01-00

NL

Amendement 296
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) In overeenstemming met de 
effectbeoordeling van de Europese 
Commissie en teneinde te voorkomen dat 
potentiële kandidaten op zeer 
concurrerende arbeidsmarkten worden 
“weggelokt”, is het wenselijk dat de 
ondernemer de informatie over de 
aangeboden beloning bij aanvang van het 
sollicitatiegesprek kan verstrekken als hij 
deze niet in de vacature wenst bekend te 
maken1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 40.

Or. es

Amendement 297
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Overeenkomstig de nota 
van toelichting op het voorstel van de 
Europese Commissie belemmert de 
informatie die wordt verstrekt over de 
beloningsschaal niet dat ondernemers, 
werknemers en sociale partners een 
akkoord bereiken over een beloning 
buiten de schaal waarover in eerste 
instantie werd geïnformeerd1 bis.
_________________
1 bis COM(2021)0093, blz. 11.
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Or. es

Amendement 298
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 quater) Volgens de 
effectbeoordeling van de Europese 
Commissie is slechts 38 % van de 
geraadpleegde sociale partners 
voorstander van het opleggen van een 
verbod aan alle werkgevers om naar de 
eerdere beloning van een sollicitant te 
informeren1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 40.

Or. es

Motivering

Dit verbod is, zoals blijkt uit de door de Europese Commissie zelf uitgevoerde raadpleging, 
een van de meest polemische maatregelen uit het voorstel voor een richtlijn. Arbeidsmarkten 
worden geacht vrij te zijn. Door informatie af te schermen zullen zij niet efficiënter worden en 
dit kan beide partijen bij de overeenkomst schaden.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers dat gevolgen 
heeft voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moet het voor werkgevers 

Schrappen
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verboden zijn om naar de eerdere 
beloning van een sollicitant te 
informeren.

Or. en

Amendement 300
Jessica Stegrud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers dat gevolgen 
heeft voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moet het voor werkgevers 
verboden zijn om naar de eerdere 
beloning van een sollicitant te 
informeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 301
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers dat gevolgen heeft 
voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moet het voor werkgevers 
verboden zijn om naar de eerdere beloning 
van een sollicitant te informeren.

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen werknemers van 
verschillende genders dat gevolgen heeft 
voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moeten werkgevers ervoor 
zorgen dat vacatures en 
aanwervingsprocedures genderneutraal 
zijn, en moet het voor werkgevers 
verboden zijn om naar de eerdere beloning 
van een sollicitant te informeren. De 
informatie over vacatures en 
aanwervingsprocedures moet desgevraagd 
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worden verstrekt in toegankelijke 
formaten voor personen met een 
handicap, in overeenstemming met het 
Unierecht, met name de Richtlijnen (EU) 
2016/2102 en (EU) 2019/882 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 302
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers dat gevolgen heeft 
voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moet het voor werkgevers 
verboden zijn om naar de eerdere beloning 
van een sollicitant te informeren.

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers dat gevolgen heeft 
voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moet het voor werkgevers 
verboden zijn om naar de eerdere beloning 
van een sollicitant te informeren, tenzij de 
sollicitant vrijwillig verklaart er geen 
problemen mee te hebben om deze 
informatie te verstrekken.

Or. es

Motivering

De keuzevrijheid van de kandidaat staat boven de wettelijke verplichting.

Amendement 303
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 

(22) Om het voortbestaan van een 
beloningsverschil tussen werknemers van 
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mannelijke werknemers dat gevolgen heeft 
voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moet het voor werkgevers 
verboden zijn om naar de eerdere beloning 
van een sollicitant te informeren.

verschillende genders dat gevolgen heeft 
voor individuele werknemers, te 
verhinderen, moeten werkgevers ervoor 
zorgen dat vacatures en 
aanwervingsprocedures genderneutraal 
zijn, en moet het voor werkgevers 
verboden zijn om naar de eerdere beloning 
van een sollicitant te informeren.

Or. en

Amendement 304
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen en organisaties met 
minder dan vijftig werknemers die 
voldoen aan de in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie vastgestelde criteria op het 
gebied van het aantal personeelsleden 
voor kleine ondernemingen. In 
voorkomend geval moeten de maatregelen 
worden afgestemd op de omvang van de 
werkgevers, rekening houdend met hun 
personeelsbestand. In dit verband moet 
Verordening (EU) nr. 2016/679 worden 
nageleefd en moet specifieke aandacht 
worden besteed aan de mogelijkheid om 
de gegevens in kleine en middelgrote 
ondernemingen te anonimiseren en 
moeten ondernemingen met minder dan 
vijftig werknemers worden vrijgesteld van 
deze procedure.

Or. fr



PE699.041v01-00 128/216 AM\1241194NL.docx

NL

Amendement 305
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen. Vrouwen zijn 
oververtegenwoordigd in micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen. Om de 
genderloonkloof aan te kunnen pakken, 
moet de richtlijn in deze ondernemingen 
worden uitgevoerd. Deze ondernemingen 
zouden er dus baat bij hebben als zij 
ervoor zorgen dat alle werknemers gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid krijgen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

Or. en

Amendement 306
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en 
administratieve lasten voor werkgevers 
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beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

zoveel mogelijk beperken. Bijzondere 
aandacht moet in dit verband uitgaan naar 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand. De 
lidstaten moeten overwegen instrumenten 
en richtsnoeren voor micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen op te stellen 
om de naleving van de verplichtingen van 
deze richtlijn te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 307
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de vrijheid van 
ondernemerschap waarborgen. Derhalve 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

Or. es

Motivering

De vrijheid van ondernemerschap is ook een grondrecht in de Europese Unie en wordt 
gewaarborgd door artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
De verschillende grondrechten moeten met elkaar in evenwicht worden gebracht. Er moet 
geen voorrang worden gegeven aan bepaalde grondrechten ten koste van andere.

Amendement 308
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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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. In voorkomend geval moeten de 
maatregelen worden afgestemd op de 
omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

Or. en

Amendement 309
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en 
tegelijkertijd de eventuele kosten en lasten 
voor werkgevers zoveel mogelijk 
beperken. Bijzondere aandacht moet in dit 
verband uitgaan naar micro- en kleine 
ondernemingen. In voorkomend geval 
moeten de maatregelen worden afgestemd 
op de omvang van de werkgevers, rekening 
houdend met hun personeelsbestand.

(23) Beloningstransparantiemaatregelen 
moeten het recht van werknemers op 
gelijke beloning beschermen en daarbij 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de specifieke behoeften van micro- en 
kleine ondernemingen. In voorkomend 
geval moeten de maatregelen worden 
afgestemd op de omvang van de 
werkgevers, rekening houdend met hun 
personeelsbestand.

Or. pt
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Amendement 310
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Gelijke beloning voor 
vrouwen en mannen moet 
noodzakelijkerwijs onderdeel zijn van een 
eerlijkere verdeling tussen inkomen uit 
arbeid en kapitaal als middel om 
ongelijkheid en armoede te voorkomen en 
de levensomstandigheden van alle 
werknemers en hun gezinnen te 
verbeteren.

Or. pt

Amendement 311
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter)
Beloningstransparantiemaatregele

n moeten gepaard gaan met ernstige 
inspanningen om baanonzekerheid te 
bestrijden, werk met rechten te 
bevorderen, werk en lonen te verbeteren 
en arbeidstijden te reguleren om zo de 
levensomstandigheden van werknemers te 
verbeteren.

Or. pt

Amendement 312
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers een beschrijving ter 
beschikking stellen van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling. De werkgevers 
moeten flexibel kunnen bepalen hoe zij 
aan deze verplichting voldoen, rekening 
houdend met de omvang van hun 
organisatie.

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers een beschrijving ter 
beschikking stellen van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling, met inbegrip van 
alle beloningselementen die zijn 
samengesteld uit loon of salaris en alle 
andere voordelen die direct of indirect in 
geld of in natura door de werkgever aan 
de werknemer worden betaald. De 
informatie moet desgevraagd worden 
verstrekt in toegankelijke formaten voor 
werknemers met een handicap, in 
overeenstemming met het Unierecht, met 
name de Richtlijnen (EU) 2016/2102 en 
(EU) 2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 313
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers een beschrijving ter 
beschikking stellen van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling. De werkgevers 
moeten flexibel kunnen bepalen hoe zij 
aan deze verplichting voldoen, rekening 
houdend met de omvang van hun 
organisatie.

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers een beschrijving ter 
beschikking stellen van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling.

Or. pt

Amendement 314
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
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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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers een beschrijving ter 
beschikking stellen van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling. De werkgevers 
moeten flexibel kunnen bepalen hoe zij aan 
deze verplichting voldoen, rekening 
houdend met de omvang van hun 
organisatie.

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers en 
werknemersvertegenwoordigers een 
beschrijving ter beschikking stellen van de 
criteria voor het bepalen van de 
beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling. De werkgevers 
moeten flexibel kunnen bepalen hoe zij aan 
deze verplichting voldoen, rekening 
houdend met de omvang van hun 
organisatie.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers een beschrijving ter 
beschikking stellen van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling. De werkgevers 
moeten flexibel kunnen bepalen hoe zij aan 
deze verplichting voldoen, rekening 
houdend met de omvang van hun 
organisatie.

(24) De werkgevers moeten de 
werknemers een beschrijving ter 
beschikking stellen van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus. De 
werkgevers moeten flexibel kunnen 
bepalen hoe zij aan deze verplichting 
voldoen, rekening houdend met de omvang 
van hun organisatie.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

(25) Werknemers wier werkgever ten 
minste vijftig werknemers in dienst heeft, 
moeten het recht hebben om desgevraagd 
informatie te krijgen over hun beloning en 
over het beloningsniveau, uitgesplitst naar 
geslacht, voor de categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, mits deze informatie niet 
al aan de werknemersvertegenwoordigers 
is meegedeeld. Werkgevers moeten de 
werknemers jaarlijks over dit recht 
informeren. Werkgevers kunnen ook op 
eigen initiatief ervoor kiezen om dergelijke 
informatie te verstrekken zonder dat de 
werknemers daarom hoeven te vragen.

Or. en

Amendement 317
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 

(25) Alle werknemers van 
ondernemingen met meer dan vijftig 
werknemers moeten het recht hebben om 
desgevraagd informatie te krijgen over hun 
beloning en over het beloningsniveau, 
uitgesplitst naar geslacht, voor de categorie 
van werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
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verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

Or. fr

Amendement 318
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
individuele beloningsniveau en de 
gemiddelde beloningsniveaus, uitgesplitst 
naar gender, voor de categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, alsook over de 
genderloonkloof en de mediane 
genderloonkloof. Op verzoek van een 
werknemer moeten werkgevers informatie 
verstrekken over de wijze waarop 
beloningsniveaus worden vastgelegd. 
Werknemersvertegenwoordigers moeten 
het recht hebben om namens werknemers 
informatie te verkrijgen. Werkgevers 
moeten de werknemers jaarlijks over dit 
recht informeren. Werkgevers kunnen ook 
op eigen initiatief ervoor kiezen om 
dergelijke informatie te verstrekken zonder 
dat de werknemers daarom hoeven te 
vragen.

Or. en

Amendement 319
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om informatie te krijgen over hun 
beloning en over het beloningsniveau, 
uitgesplitst naar geslacht, voor de categorie 
van werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers en de 
organisaties die hen vertegenwoordigen, 
jaarlijks over dit recht informeren.

Or. pt

Amendement 320
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om, persoonlijk of via hun 
vertegenwoordigers, desgevraagd 
informatie te krijgen over hun beloning en 
over het beloningsniveau, uitgesplitst naar 
geslacht, voor de categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Werkgevers moeten de 
werknemers jaarlijks over dit recht 
informeren. Werkgevers kunnen ook op 
eigen initiatief ervoor kiezen om dergelijke 
informatie te verstrekken zonder dat de 
werknemers daarom hoeven te vragen.

Or. en

Amendement 321
Silvia Modig
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
De informatie moet desgevraagd worden 
verstrekt in toegankelijke formaten voor 
werknemers met een handicap, in 
overeenstemming met het Unierecht, met 
name de Richtlijnen (EU) 2016/2102 en 
(EU) 2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad. Werkgevers 
moeten de werknemers jaarlijks over dit 
recht informeren. Werkgevers kunnen ook 
op eigen initiatief ervoor kiezen om 
dergelijke informatie te verstrekken zonder 
dat de werknemers daarom hoeven te 
vragen.

Or. en

Amendement 322
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten. Werkgevers kunnen ook op 
eigen initiatief ervoor kiezen om dergelijke 
informatie te verstrekken zonder dat de 
werknemers daarom hoeven te vragen.
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daarom hoeven te vragen.

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om desgevraagd informatie te 
krijgen over hun beloning en over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar geslacht, 
voor de categorie van werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren. 
Werkgevers kunnen ook op eigen initiatief 
ervoor kiezen om dergelijke informatie te 
verstrekken zonder dat de werknemers 
daarom hoeven te vragen.

(24) Alle werknemers moeten het recht 
hebben om duidelijke en volledige 
informatie te krijgen over het gemiddelde 
en mediane beloningsverschil tussen alle 
werknemers in het bedrijf alsook over hun 
beloning en over het beloningsniveau, 
uitgesplitst naar geslacht, voor de categorie 
van werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten. 
Werkgevers moeten de werknemers 
jaarlijks over dit recht informeren.

Or. en

Amendement 324
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Met het oog op de 
toepassing van deze richtlijn moeten de 
lidstaten maatregelen treffen om 
contractuele voorwaarden te verbieden die 
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bedoeld zijn om te verhinderen dat 
werknemers informatie over hun beloning 
bekendmaken of inlichtingen inwinnen 
over de beloning van dezelfde of andere 
categorieën werknemers.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste 200 
werknemers of minder, alleen indien dit 
reeds op nationaal niveau is vastgesteld, 
moeten regelmatig op passende en 
transparante wijze rapporteren over de 
beloning, bijvoorbeeld door de informatie 
op te nemen in hun bestuursverslag. 
Ondernemingen waarvoor de vereisten van 
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad52 gelden, kunnen er 
ook voor kiezen om de informatie over 
beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 326
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Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen 
waarvoor de vereisten van Richtlijn 
2013/34/EU van het Europees Parlement 
en de Raad52 gelden, kunnen er ook voor 
kiezen om de informatie over beloning 
samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Alle werkgevers moeten regelmatig 
op passende en transparante wijze 
rapporteren over de beloning, bijvoorbeeld 
door de informatie samen met andere 
personeelsaangelegenheden op te nemen 
in hun bestuursverslag, wanneer een 
werkgever krachtens Richtlijn 2013/34/EU 
van het Europees Parlement en de Raad52 
verplicht is een dergelijk verslag op te 
stellen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 327
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 
250 werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 

(26) Werkgevers met ten minste 
1 000 werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
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bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. de

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste 500 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
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met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste 500 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 330
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste 100 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 

(26) Werkgevers met ten minste vijftig 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
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bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 332
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste tien 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
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inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. it

Amendement 333
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 
250 werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste vijftig 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Alle werkgevers moeten regelmatig 
op passende en transparante wijze 
rapporteren over de beloning, bijvoorbeeld 
door de informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 

(26) Werkgevers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
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de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 336
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 
250 werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste 
250 werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen waarvoor 
de vereisten van Richtlijn 2013/34/EU van 
het Europees Parlement en de Raad52 
gelden, kunnen er ook voor kiezen om de 
informatie over beloning samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen. Het opleggen 
van deze verplichtingen aan middelgrote 
en kleine ondernemingen (minder dan 
250 werknemers) zou onevenredig en 
contraproductief zijn volgens de 
effectbeoordeling van de Europese 
Commissie52 bis.

_________________ _________________
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52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).
52 bis SWD(2021)42, bladzijden 39 en 59.

Or. es

Amendement 337
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 
segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren. Werkgevers 
kunnen bij de gepubliceerde gegevens een 
toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever maatregelen nemen om 
de ongelijkheden op te heffen.

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tussen sectoren 
(horizontale segregatie) en functies 
(verticale segregatie) te monitoren. 
Werkgevers kunnen bij de gepubliceerde 
gegevens een toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers voegen. Wanneer 
de verschillen in gemiddelde beloning van 
vrouwelijke en mannelijke werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en sekseneutrale 
factoren, moet de werkgever maatregelen 
nemen om de ongelijkheden op te heffen.
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Or. en

Amendement 338
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Werkgevers met ten minste 250 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag. Ondernemingen 
waarvoor de vereisten van Richtlijn 
2013/34/EU van het Europees Parlement 
en de Raad52 gelden, kunnen er ook voor 
kiezen om de informatie over beloning 
samen met andere 
personeelsaangelegenheden in hun 
bestuursverslag op te nemen.

(26) Werkgevers met ten minste tien 
werknemers moeten regelmatig op 
passende en transparante wijze rapporteren 
over de beloning, bijvoorbeeld door de 
informatie samen met andere 
personeelsaangelegenheden op te nemen 
in hun bestuursverslag, wanneer een 
werkgever krachtens Richtlijn 2013/34/EU 
van het Europees Parlement en de Raad52 
verplicht is een dergelijk verslag op te 
stellen. De informatie moet desgevraagd 
worden verstrekt in toegankelijke 
formaten voor werknemers met een 
handicap, in overeenstemming met het 
Unierecht, met name de Richtlijnen (EU) 
2016/2102 en (EU) 2019/882 van het 
Europees Parlement en de Raad.

_________________ _________________
52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

52 Richtlijn 2013/34/EU, zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 
segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren. Werkgevers 
kunnen bij de gepubliceerde gegevens een 
toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever maatregelen nemen om 
de ongelijkheden op te heffen.

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 
segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren. Werkgevers 
kunnen bij de gepubliceerde gegevens een 
toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever binnen een redelijke 
termijn maatregelen nemen om de 
ongelijkheden op te heffen.

Or. en

Amendement 340
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
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moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 
segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren. Werkgevers 
kunnen bij de gepubliceerde gegevens een 
toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever maatregelen nemen om 
de ongelijkheden op te heffen.

moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties 
en werknemersvertegenwoordigers helpen 
om het beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 
segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren. Werkgevers 
kunnen bij de gepubliceerde gegevens een 
toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve factoren die geen 
onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen, moet de werkgever maatregelen 
nemen om de ongelijkheden op te heffen.

Or. es

Motivering

Om te voorkomen dat de uitsplitsing van informatie buitensporig is en niet in 
overeenstemming is met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, moet 
de informatie alleen worden verstrekt aan overheidsinstanties en 
werknemersvertegenwoordigers. De zinsnede “andere belanghebbenden” is dubbelzinnig, 
aangezien niet wordt aangegeven om wat voor belangen het gaat en deze belangen 
onrechtmatig kunnen zijn. Voorts wordt het begrip “gender” niet erkend in artikel 157 VWEU 
en doet deze benadering derhalve afbreuk aan de doelstelling van de in dit lid opgenomen 
maatregelen.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Beloningsrapportage moet de (27) Beloningsrapportage moet de 
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werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 
segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren. Werkgevers 
kunnen bij de gepubliceerde gegevens een 
toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever maatregelen nemen om 
de ongelijkheden op te heffen.

werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 
segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren en aan te pakken. 
Werkgevers kunnen bij de gepubliceerde 
gegevens een toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever maatregelen nemen om 
de ongelijkheden op te heffen.

Or. en

Amendement 342
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
belanghebbenden helpen om het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen tussen sectoren (horizontale 

(27) Beloningsrapportage moet de 
werkgevers in staat stellen hun structuren 
en beleid op het gebied van beloning te 
evalueren en te monitoren, zodat zij 
proactief aan het beginsel van gelijke 
beloning kunnen voldoen. Tegelijkertijd 
moeten de naar geslacht uitgesplitste 
gegevens de bevoegde overheidsinstanties, 
vakbonden en andere belanghebbenden 
helpen om het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen tussen sectoren 
(horizontale segregatie) en functies 
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segregatie) en functies (verticale 
segregatie) te monitoren. Werkgevers 
kunnen bij de gepubliceerde gegevens een 
toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever maatregelen nemen om 
de ongelijkheden op te heffen.

(verticale segregatie) te monitoren. 
Werkgevers kunnen bij de gepubliceerde 
gegevens een toelichting over de eventuele 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen voegen. Wanneer de verschillen 
in gemiddelde beloning van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, niet 
kunnen worden gerechtvaardigd op basis 
van objectieve en genderneutrale factoren, 
moet de werkgever maatregelen nemen om 
de ongelijkheden op te heffen.

Or. it

Amendement 343
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten 
besluiten hun nationale overheidsdiensten 
opdracht te geven de nodige gegevens te 
verzamelen en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. De 
lidstaten kunnen besluiten deze 
informatie niet alleen te verzamelen voor 
werkgevers die onder de 

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, berekenen de lidstaten die de 
nodige gegevens verzamelen via hun 
nationale overheidsdiensten de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers, zodat 
werknemers dit niet meer hoeven te doen. 
Het is mogelijk dat voor het verzamelen 
van dergelijke gegevens, gegevens van 
verschillende overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld, met inbegrip van de gegevens 
van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) en de gegevens 
van de werknemers (op individueel 
niveau), onder meer wat voordelen in geld 
en in natura betreft. Indien de lidstaat de 
vereiste informatie bekendmaakt, vervalt 
de beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
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beloningsrapportageplicht uit hoofde van 
deze richtlijn vallen, maar ook voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Indien de 
lidstaat de vereiste informatie 
bekendmaakt, vervalt de 
beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

beoogde resultaat wordt bereikt.

Or. es

Motivering

Deze wijziging maakt het duidelijk dat, indien de lidstaten beschikken over informatie omtrent 
beloningstransparantie, deze informatie niet aan ondernemingen moet worden gevraagd 
aangezien dat overbodig en onevenredig zou zijn.

Amendement 344
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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
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de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. De 
lidstaten kunnen besluiten deze 
informatie niet alleen te verzamelen voor 
werkgevers die onder de 
beloningsrapportageplicht uit hoofde van 
deze richtlijn vallen, maar ook voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Indien de 
lidstaat de vereiste informatie 
bekendmaakt, vervalt de 
beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. 
Indien de lidstaat de vereiste informatie 
bekendmaakt, vervalt de 
beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

Or. en

Amendement 345
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. De 

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, moeten de lidstaten besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. 
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lidstaten kunnen besluiten deze 
informatie niet alleen te verzamelen voor 
werkgevers die onder de 
beloningsrapportageplicht uit hoofde van 
deze richtlijn vallen, maar ook voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Indien de 
lidstaat de vereiste informatie 
bekendmaakt, vervalt de 
beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

Indien de lidstaat de vereiste informatie 
bekendmaakt, vervalt de 
beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt. De 
lidstaten bieden ook steun aan werkgevers 
en de sociale partners, onder meer door 
richtsnoeren, templates en opleiding te 
verstrekken, teneinde de naleving van de 
rapportageverplichtingen te 
vergemakkelijken en de lasten voor 
werkgevers, met name micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, te verlichten.

Or. en

Amendement 346
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. De 
lidstaten kunnen besluiten deze informatie 

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten per 
werkgever kunnen worden berekend. Het is 
mogelijk dat voor het verzamelen van 
dergelijke gegevens gegevens van 
verschillende overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. De 
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niet alleen te verzamelen voor werkgevers 
die onder de beloningsrapportageplicht uit 
hoofde van deze richtlijn vallen, maar ook 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Indien de lidstaat de 
vereiste informatie bekendmaakt, vervalt 
de beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

lidstaten kunnen besluiten deze informatie 
niet alleen te verzamelen voor werkgevers 
die onder de beloningsrapportageplicht uit 
hoofde van deze richtlijn vallen, maar ook 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Indien de lidstaat de 
vereiste informatie bekendmaakt, vervalt 
de beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

Or. fr

Amendement 347
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. De 
lidstaten kunnen besluiten deze informatie 
niet alleen te verzamelen voor werkgevers 
die onder de beloningsrapportageplicht uit 
hoofde van deze richtlijn vallen, maar ook 

(28) Om de lasten voor de werkgevers te 
verminderen, kunnen de lidstaten, in 
overleg met de sociale partners, besluiten 
hun nationale overheidsdiensten opdracht 
te geven de nodige gegevens te verzamelen 
en te koppelen, zodat de 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers per werkgever 
kunnen worden berekend. Het is mogelijk 
dat voor het verzamelen van dergelijke 
gegevens gegevens van verschillende 
overheidsinstanties (zoals 
belastinginspectiediensten en 
socialezekerheidsdiensten) moeten worden 
gekoppeld. Dit zou mogelijk zijn als 
administratieve gegevens beschikbaar zijn 
die de gegevens van de werkgevers 
(onderneming/organisatie) vergelijken met 
de gegevens van de werknemers (op 
individueel niveau), onder meer wat 
voordelen in geld en in natura betreft. De 
lidstaten kunnen besluiten deze informatie 
niet alleen te verzamelen voor werkgevers 
die onder de beloningsrapportageplicht uit 
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voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Indien de lidstaat de 
vereiste informatie bekendmaakt, vervalt 
de beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

hoofde van deze richtlijn vallen, maar ook 
voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen. Indien de lidstaat de 
vereiste informatie bekendmaakt, vervalt 
de beloningsrapportageplicht voor de 
werkgevers waarop de administratieve 
gegevens betrekking hebben, op 
voorwaarde dat het met de rapportageplicht 
beoogde resultaat wordt bereikt.

Or. it

Amendement 348
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken.

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken. De in 
het voorstel voor een richtlijn genoemde 
uitgebreide statistische gegevens kunnen 
alleen rechtstreeks van de organisaties 
worden verkregen. Dat zou een 
aanzienlijke administratieve en financiële 
belasting met zich kunnen meebrengen, 
hetgeen moet worden vermeden.

Or. pl
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Amendement 349
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken.

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven om, in samenwerking met 
de sociale partners en de arbeidsinspecties 
of andere organen belast met de 
handhaving van de rechten van 
werknemers, de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
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beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken.

beloningsverschillen in samenwerking met 
de sociale partners en bevoegde nationale 
autoriteiten te aggregeren zonder dat dit 
extra lasten voor de werkgevers met zich 
meebrengt. Het toezichtsorgaan moet deze 
gegevens bekendmaken, zodat de gegevens 
van individuele werkgevers, sectoren en 
regio’s van de betrokken lidstaat kunnen 
worden vergeleken.

Or. en

Amendement 351
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken.

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, onder meer 
door ze op een gemakkelijk toegankelijke 
website te publiceren, zodat de gegevens 
van individuele werkgevers, sectoren en 
regio’s van de betrokken lidstaat kunnen 
worden vergeleken.

Or. en

Amendement 352
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken.

(29) Om de informatie over de 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten op 
organisatieniveau breed beschikbaar te 
maken, moeten de lidstaten het krachtens 
deze richtlijn aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht geven de van de werkgevers 
ontvangen gegevens over de 
beloningsverschillen te aggregeren zonder 
dat dit extra lasten voor de werkgevers met 
zich meebrengt. Het toezichtsorgaan moet 
deze gegevens bekendmaken, zodat de 
gegevens van individuele werkgevers, 
sectoren en regio’s van de betrokken 
lidstaat kunnen worden vergeleken.

Or. fr

Amendement 353
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(29) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in alle 
organisaties waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. 
Werknemersvertegenwoordigers moeten 
worden aangewezen of democratisch 
worden gekozen door de werknemers van 
de onderneming of organisatie, 
vakbonden of hun leden, in 
overeenstemming met hiertoe bedoelde 
bepalingen van nationale wet- of 



PE699.041v01-00 162/216 AM\1241194NL.docx

NL

regelgeving of van collectieve 
overeenkomsten. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en

Amendement 354
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties (30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
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moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in elke 
onderneming waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen of vrij worden gekozen, hetzij 
door vakbonden of leden daarvan, hetzij 
door de werknemers van de onderneming, 
in overeenstemming met bepalingen van 
nationale wet- of regelgeving of van 
collectieve overeenkomsten. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en

Amendement 356
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste tien 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de vakbonden. Waar er 
geen vakbondsvertegenwoordigers zijn, 
moeten deze worden aangewezen of 
gekozen door de vakbonden of hun leden, 
of door de werknemers van het 
betreffende bedrijf, overeenkomstig de 
nationale wetgeving of zoals vastgelegd in 
collectieve overeenkomsten. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
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opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste vijftig 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten binnen een 
redelijke termijn leiden tot de opheffing 
van beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, met name door middel van de 
vaststelling van corrigerende maatregelen 
in voorkomend geval.

Or. en

Amendement 358
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties (30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
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moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 
250 werknemers waar ongelijkheden 
inzake beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 
250 werknemers waar op geslacht 
gebaseerde ongelijkheden inzake beloning 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid 
blijken te bestaan. De gezamenlijke 
beloningsevaluatie moet worden 
uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. fr

Amendement 359
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel door de 
werknemers binnen een organisatie 
worden aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en
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Amendement 360
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 
250 werknemers waar ongelijkheden 
inzake beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 
250 werknemers waar ongelijkheden 
inzake beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie 
tussen mannen en vrouwen.

Or. es

Motivering

In artikel 157 VWEU wordt genderideologie niet erkend en deze benadering zou derhalve 
afbreuk doen aan de samenhang tussen de doelstelling die in dit lid wordt beschreven en de 
rechtsgrondslag van de richtlijn.

Amendement 361
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en

Amendement 362
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 
250 werknemers waar ongelijkheden 
inzake beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(29) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 
1 000 werknemers waar ongelijkheden 
inzake beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. de

Amendement 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 



PE699.041v01-00 168/216 AM\1241194NL.docx

NL

Ferber, Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 500 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 500 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
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moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en

Amendement 365
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 100 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en

Amendement 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, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties met ten minste 250 
werknemers waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel worden 
aangewezen. Gezamenlijke 
beloningsevaluaties moeten leiden tot de 
opheffing van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht.

(30) Gezamenlijke beloningsevaluaties 
moeten aanleiding geven tot toetsing en 
herziening van beloningsstructuren in 
organisaties waar ongelijkheden inzake 
beloning blijken te bestaan. De 
gezamenlijke beloningsevaluatie moet 
worden uitgevoerd door de werkgevers in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. Waar er 
geen werknemersvertegenwoordigers zijn, 
moeten er met het oog op dit doel door 
werknemers worden aangewezen. 
Gezamenlijke beloningsevaluaties moeten 
leiden tot de opheffing van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht.

Or. en

Amendement 367
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De lidstaten nemen, 
onverminderd de autonomie van de 
sociale partners, passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de 
werknemersvertegenwoordigers en 
vakbonden het recht hebben om op een 
passend niveau te worden geraadpleegd 
over maatregelen ter bestrijding van 
beloningsdiscriminatie, in het bijzonder 
ten aanzien van vrouwen, alsmede over 
alle andere maatregelen die erop gericht 
zijn de genderloonkloof te verkleinen. 
Dergelijke maatregelen kunnen de 
ontwikkeling en toepassing van systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten, die vrij zijn van 
beloningsdiscriminatie met deelname van 
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werknemersvertegenwoordigers en 
vakbonden.

Or. en

Amendement 368
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Indien er op basis van 
objectieve, genderneutrale criteria 
ongerechtvaardigde beloningsverschillen 
zijn vastgesteld, moeten werkgevers en 
werknemersvertegenwoordigers een 
genderactieplan uitstippelen dat voorziet 
in concrete maatregelen en tot doel heeft 
de genderloonkloof bij de werkgever in 
kwestie te dichten. Het genderactieplan 
moet monitoringinstrumenten bevatten 
om de voortgang ervan te beoordelen en 
moet regelmatig worden geëvalueerd. Een 
genderloonkloof van minder dan 5 % die 
niet door objectieve factoren kan worden 
verklaard, kan niet worden gebruikt als 
bewijs dat de werkgevers voldoen aan de 
verplichting van gelijke beloning.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat werkgevers 
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genderactieplannen opstellen in overleg 
met de werknemersvertegenwoordigers op 
de werkplek. De genderactieplannen 
moeten concrete maatregelen bevatten 
waarmee de gelijkheid van mannen en 
vrouwen op het gebied van gelijke 
beloning, non-discriminatie en andere 
arbeidsvoorwaarden tot stand kan worden 
gebracht. In de genderactieplannen 
moeten tevens bepalingen voor de 
monitoring van deze concrete 
maatregelen en corrigerende acties zijn 
opgenomen.

Or. en

Amendement 370
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Indien er op basis van 
objectieve, genderneutrale criteria 
ongerechtvaardigde beloningsverschillen 
zijn vastgesteld, moeten werkgevers en 
werknemersvertegenwoordigers een 
genderactieplan uitstippelen dat voorziet 
in concrete maatregelen en tot doel heeft 
de genderloonkloof bij de werkgever in 
kwestie te dichten. Het genderactieplan 
moet regelmatig worden geëvalueerd.

Or. en

Amendement 371
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(30 bis) Volgens de 
effectbeoordeling van de Europese 
Commissie is slechts 35 % van de lidstaten 
voorstander van het verbieden van de 
geheimhoudingsplicht met betrekking tot 
de beloning van werknemers1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 109.

Or. es

Amendement 372
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Elke verwerking of bekendmaking 
van informatie uit hoofde van deze richtlijn 
moet in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad53. Er 
moeten specifieke waarborgen worden 
toegevoegd om te voorkomen dat 
informatie van een identificeerbare 
collega-werknemer op directe of indirecte 
wijze wordt verstrekt. Anderzijds mag 
werknemers niet worden belet hun 
beloning vrijwillig bekend te maken met 
het oog op de handhaving van het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

(31) Elke verwerking of bekendmaking 
van informatie uit hoofde van deze richtlijn 
moet in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad53. Er 
moeten specifieke waarborgen worden 
toegevoegd om te voorkomen dat 
informatie van een identificeerbare 
collega-werknemer op directe of indirecte 
wijze wordt verstrekt. Het is werknemers 
toegestaan hun beloning vrijwillig bekend 
te maken met het oog op de afdwinging 
van het recht op gelijke beloning van 
mannen en vrouwen mits hierbij het recht 
op de bescherming van persoonsgegevens 
wordt geëerbiedigd, aangezien dit in de 
Europese Unie allebei grondrechten zijn.

_________________ _________________
53 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

53 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
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gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Elke verwerking of bekendmaking 
van informatie uit hoofde van deze richtlijn 
moet in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad53. Er 
moeten specifieke waarborgen worden 
toegevoegd om te voorkomen dat 
informatie van een identificeerbare 
collega-werknemer op directe of indirecte 
wijze wordt verstrekt. Anderzijds mag 
werknemers niet worden belet hun 
beloning vrijwillig bekend te maken met 
het oog op de handhaving van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

(31) Elke verwerking of bekendmaking 
van informatie uit hoofde van deze richtlijn 
moet in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad53. Er 
moeten specifieke waarborgen worden 
toegevoegd om te voorkomen dat 
informatie van een identificeerbare 
collega-werknemer op directe of indirecte 
wijze wordt verstrekt. Anderzijds mag 
werknemers in geen enkel geval worden 
belet hun beloning vrijwillig bekend te 
maken, en al helemaal niet om hun 
beloning aan hun vakbonden of 
werknemersvertegenwoordigers mee te 
delen.

_________________ _________________
53 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

53 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).
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Or. en

Amendement 374
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Collectieve 
onderhandelingen zijn van cruciaal 
belang om beloningsdiscriminatie, met 
name op grond van geslacht, uit te 
bannen en moeten worden aangemoedigd 
en gestimuleerd door alle beperkingen op 
het gebruik en de termijnen ervan weg te 
nemen.

Or. pt

Amendement 375
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Gegevensverwerking en 
verplichtingen die uit deze richtlijn 
voortvloeien, laten Verordening (EG) 
nr. 223/2009 betreffende de Europese 
statistiek onverlet1 bis.
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 223/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1101/2008 betreffende de toezending 
van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 



PE699.041v01-00 176/216 AM\1241194NL.docx

NL

(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 
de communautaire statistiek en Besluit 
89/382/EEG, Euratom van de Raad tot 
oprichting van een Comité statistisch 
programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 
31.3.2009, blz. 164).

Or. en

Amendement 376
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Hierbij moeten de verschillende 
kenmerken van de in de EU bestaande 
nationale systemen voor sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen in acht 
worden genomen, net als de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de sociale 
partners en hun rol als vertegenwoordigers 
van werknemers en werkgevers. Daarom 
moeten de lidstaten, in overeenstemming 
met hun nationale systeem en praktijk, 
passende maatregelen nemen, bv. in de 
vorm van programma’s ter ondersteuning 
van de sociale partners, praktische 
richtsnoeren en actieve deelname van de 
overheid aan een sociale dialoog op 
nationaal niveau. Dergelijke maatregelen 
moeten de sociale partners ertoe stimuleren 
de nodige aandacht aan gelijke beloning te 
besteden, onder meer in het kader van 
besprekingen op het passende niveau van 
de collectieve onderhandelingen en in het 
kader van de ontwikkeling van systemen 
voor genderneutrale functiewaardering en -
indeling.

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Hierbij moeten de verschillende 
kenmerken van de in de EU bestaande 
nationale systemen voor sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen in acht 
worden genomen, net als de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de sociale 
partners en hun rol als vertegenwoordigers 
van werknemers en werkgevers. Daarom 
moeten de lidstaten, in overeenstemming 
met hun nationale systeem en praktijk, 
passende maatregelen nemen, bv. in de 
vorm van programma’s ter ondersteuning 
van de sociale partners, praktische 
richtsnoeren en actieve deelname van de 
overheid aan een sociale dialoog op 
nationaal niveau. Dergelijke maatregelen 
moeten de sociale partners ertoe stimuleren 
de nodige aandacht aan gelijke beloning te 
besteden, onder meer in het kader van 
besprekingen op het passende niveau van 
de collectieve onderhandelingen en in het 
kader van de ontwikkeling van systemen 
voor genderneutrale functiewaardering en -
indeling. De nationale wetgeving, 
collectieve overeenkomsten en op 
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ondernemingsniveau genomen 
beslissingen moeten het echter mogelijk 
maken dat arbeid op grond van bepaald 
criteria uitsluitend aan mannen of 
uitsluitend aan vrouwen wordt toegekend.

Or. fr

Amendement 377
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Hierbij moeten de verschillende 
kenmerken van de in de EU bestaande 
nationale systemen voor sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen in acht 
worden genomen, net als de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de sociale 
partners en hun rol als vertegenwoordigers 
van werknemers en werkgevers. Daarom 
moeten de lidstaten, in overeenstemming 
met hun nationale systeem en praktijk, 
passende maatregelen nemen, bv. in de 
vorm van programma’s ter ondersteuning 
van de sociale partners, praktische 
richtsnoeren en actieve deelname van de 
overheid aan een sociale dialoog op 
nationaal niveau. Dergelijke maatregelen 
moeten de sociale partners ertoe stimuleren 
de nodige aandacht aan gelijke beloning te 
besteden, onder meer in het kader van 
besprekingen op het passende niveau van 
de collectieve onderhandelingen en in het 
kader van de ontwikkeling van systemen 
voor genderneutrale functiewaardering en -
indeling.

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel moeten hierbij de 
verschillende kenmerken van de in de EU 
bestaande nationale systemen voor sociale 
dialoog en collectieve onderhandelingen in 
acht worden genomen, net als de 
autonomie en de contractuele vrijheid van 
de sociale partners en hun rol als 
vertegenwoordigers van werknemers en 
werkgevers. Daarom moeten de lidstaten, 
in overeenstemming met hun nationale 
systeem en praktijk, passende maatregelen 
nemen, bv. in de vorm van programma’s 
ter ondersteuning van de sociale partners, 
praktische richtsnoeren en actieve 
deelname van de overheid aan een sociale 
dialoog op nationaal niveau. Dergelijke 
maatregelen moeten de sociale partners 
ertoe stimuleren de nodige aandacht aan 
gelijke beloning te besteden, onder meer in 
het kader van besprekingen op het 
passende niveau van de collectieve 
onderhandelingen en in het kader van de 
ontwikkeling van systemen voor 
genderneutrale functiewaardering en -
indeling.
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Or. fr

Amendement 378
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Hierbij moeten de verschillende 
kenmerken van de in de EU bestaande 
nationale systemen voor sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen in acht 
worden genomen, net als de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de sociale 
partners en hun rol als vertegenwoordigers 
van werknemers en werkgevers. Daarom 
moeten de lidstaten, in overeenstemming 
met hun nationale systeem en praktijk, 
passende maatregelen nemen, bv. in de 
vorm van programma’s ter ondersteuning 
van de sociale partners, praktische 
richtsnoeren en actieve deelname van de 
overheid aan een sociale dialoog op 
nationaal niveau. Dergelijke maatregelen 
moeten de sociale partners ertoe stimuleren 
de nodige aandacht aan gelijke beloning te 
besteden, onder meer in het kader van 
besprekingen op het passende niveau van 
de collectieve onderhandelingen en in het 
kader van de ontwikkeling van systemen 
voor genderneutrale functiewaardering en 
-indeling.

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Hierbij moeten de verschillende 
kenmerken van de in de EU bestaande 
nationale systemen voor sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen in acht 
worden genomen, net als de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de sociale 
partners en hun rol als vertegenwoordigers 
van werknemers en werkgevers. Daarom 
moeten de lidstaten, in overeenstemming 
met hun nationale systeem en praktijk, 
passende maatregelen nemen, bv. in de 
vorm van programma’s ter ondersteuning 
van de sociale partners, praktische 
richtsnoeren en actieve deelname van de 
overheid aan een sociale dialoog op 
nationaal niveau. Dergelijke maatregelen 
moeten de sociale partners ertoe stimuleren 
de nodige aandacht aan gelijke beloning te 
besteden, onder meer in het kader van 
besprekingen op het passende niveau van 
de collectieve onderhandelingen en in het 
kader van de ontwikkeling van systemen 
voor functiewaardering en -indeling die 
geen onderscheid maken tussen mannen 
en vrouwen.

Or. es

Motivering

In artikel 157 VWEU wordt genderideologie niet erkend en deze benadering zou derhalve 
afbreuk doen aan de samenhang tussen de doelstelling die in dit lid wordt beschreven en de 
rechtsgrondslag van de richtlijn.
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Amendement 379
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Hierbij moeten de verschillende 
kenmerken van de in de EU bestaande 
nationale systemen voor sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen in acht 
worden genomen, net als de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de sociale 
partners en hun rol als vertegenwoordigers 
van werknemers en werkgevers. Daarom 
moeten de lidstaten, in overeenstemming 
met hun nationale systeem en praktijk, 
passende maatregelen nemen, bv. in de 
vorm van programma’s ter ondersteuning 
van de sociale partners, praktische 
richtsnoeren en actieve deelname van de 
overheid aan een sociale dialoog op 
nationaal niveau. Dergelijke maatregelen 
moeten de sociale partners ertoe stimuleren 
de nodige aandacht aan gelijke beloning te 
besteden, onder meer in het kader van 
besprekingen op het passende niveau van 
de collectieve onderhandelingen en in het 
kader van de ontwikkeling van systemen 
voor genderneutrale functiewaardering en 
-indeling.

(32) Het is belangrijk dat de sociale 
partners bij collectieve onderhandelingen 
besprekingen voeren over en bijzondere 
aandacht besteden aan gelijke beloning. 
Hierbij moeten de verschillende 
kenmerken van de in de EU bestaande 
nationale systemen voor sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen in acht 
worden genomen, net als de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de sociale 
partners en hun rol als vertegenwoordigers 
van werknemers en werkgevers. Daarom 
moeten de lidstaten, in overeenstemming 
met hun nationale systeem en praktijk, 
passende maatregelen nemen, bv. in de 
vorm van programma’s ter ondersteuning 
van de sociale partners, praktische 
richtsnoeren en actieve deelname van de 
overheid aan een sociale dialoog op 
nationaal niveau. Dergelijke maatregelen 
moeten de sociale partners ertoe stimuleren 
de nodige aandacht aan gelijke beloning te 
besteden, onder meer in het kader van 
besprekingen op het passende niveau van 
de collectieve onderhandelingen en in het 
kader van de ontwikkeling van systemen 
voor sekseneutrale functiewaardering en -
indeling.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Werknemers moeten over de 
nodige procedures beschikken om de 
uitoefening van hun recht op toegang tot de 
rechter te vergemakkelijken. Nationale 
wetgeving die het gebruik van bemiddeling 
of de tussenkomst van een orgaan voor 
gelijke behandeling verplicht stelt of 
koppelt aan prikkels of sancties, mag 
partijen niet beletten hun recht op toegang 
tot de rechter uit te oefenen.

(33) Werknemers moeten over de 
nodige procedures beschikken om de 
uitoefening van hun recht op toegang tot de 
rechter te vergemakkelijken. Nationale 
wetgeving die het gebruik van bemiddeling 
of de tussenkomst van een orgaan voor 
gelijke behandeling verplicht stelt of 
koppelt aan prikkels of sancties, mag 
partijen niet beletten hun recht op toegang 
tot de rechter uit te oefenen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat vrouwen met 
een handicap, met inbegrip van degenen 
die onder vervangende 
besluitvormingsmechanismen vallen, op 
voet van gelijkheid met anderen toegang 
hebben tot de rechter en rechtsmiddelen.

Or. en

Amendement 381
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Werknemers moeten over de 
nodige procedures beschikken om de 
uitoefening van hun recht op toegang tot de 
rechter te vergemakkelijken. Nationale 
wetgeving die het gebruik van bemiddeling 
of de tussenkomst van een orgaan voor 
gelijke behandeling verplicht stelt of 
koppelt aan prikkels of sancties, mag 
partijen niet beletten hun recht op toegang 
tot de rechter uit te oefenen.

(33) Alle werknemers moeten over de 
nodige procedures beschikken om de 
uitoefening van hun recht op toegang tot de 
rechter te vergemakkelijken. Nationale 
wetgeving die het gebruik van bemiddeling 
of de tussenkomst van een orgaan voor 
gelijke behandeling verplicht stelt of 
koppelt aan prikkels of sancties, mag 
partijen niet beletten hun recht op toegang 
tot de rechter uit te oefenen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat vrouwen met 
een handicap, met inbegrip van degenen 
die onder vervangende 
besluitvormingsmechanismen vallen, op 
voet van gelijkheid met anderen toegang 
hebben tot de rechter en rechtsmiddelen.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Werknemers moeten over de 
nodige procedures beschikken om de 
uitoefening van hun recht op toegang tot de 
rechter te vergemakkelijken. Nationale 
wetgeving die het gebruik van bemiddeling 
of de tussenkomst van een orgaan voor 
gelijke behandeling verplicht stelt of 
koppelt aan prikkels of sancties, mag 
partijen niet beletten hun recht op toegang 
tot de rechter uit te oefenen.

(33) Werknemers moeten over de 
nodige procedures beschikken om de 
uitoefening van hun recht op toegang tot de 
rechter te vergemakkelijken. Nationale 
wetgeving die het gebruik van bemiddeling 
of de tussenkomst van een orgaan voor 
gelijke behandeling verplicht stelt of 
koppelt aan prikkels of sancties, mag 
partijen niet beletten hun recht op toegang 
tot de rechter uit te oefenen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat vrouwen met 
een handicap, met inbegrip van degenen 
die onder vervangende 
besluitvormingsmechanismen vallen, op 
voet van gelijkheid met anderen toegang 
hebben tot de rechter en rechtsmiddelen.

Or. en

Amendement 383
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Overeenkomstig de 
effectbeoordeling van de Europese 
Commissie is het niet wenselijk dat het 
recht om namens werknemers een 
vordering in te stellen ook wordt 
toegekend aan verenigingen, organisaties 
en andere juridische entiteiten, omdat 
deze zeer divers zijn en zeer diverse 
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belangen hebben. Derhalve is in de 
effectbeoordeling die in het kader van 
deze richtlijn werd uitgevoerd geen 
rekening gehouden met eventuele effecten 
die aan deze entiteiten kunnen worden 
toegeschreven1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 64.

Or. es

Amendement 384
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Organen voor gelijke 
behandeling moeten worden betrokken bij 
de handhaving van de desbetreffende 
bepalingen en moeten vakbonden 
ondersteunen bij het vertegenwoordigen 
van werknemers in vorderingen op het 
gebied van gelijke beloning om de 
belemmeringen voor slachtoffers bij het 
indienen van een vordering weg te nemen 
en zo de handhaving van de 
desbetreffende bepalingen te versterken. 
Om procedurele en kostengerelateerde 
belemmeringen voor werknemers die zich 
bij het afdwingen van hun recht op gelijke 
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ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

beloning gediscrimineerd achten, uit de 
weg te ruimen, moeten organen voor 
gelijke behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van werknemers van 
verschillende genders wordt gewaarborgd, 
in staat worden gesteld personen te 
vertegenwoordigen. Zij moeten kunnen 
besluiten namens of ter ondersteuning van 
werknemers op te treden, zodat 
werknemers die het slachtoffer zijn 
geworden van discriminatie, op 
doeltreffende wijze hun rechten en de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning kunnen afdwingen.

Or. en

Amendement 385
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten, 
zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de 
rol van de sociale partners en de 
arbeidsinspecties of andere organen 
belast met de handhaving van de rechten 
van werknemers, adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
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behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om procedurele en 

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om voortdurende en 
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kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

gecoördineerde betrokkenheid van de 
sociale partners bij nationale gelijkheid te 
waarborgen, is hun directe betrokkenheid 
nodig. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

Or. en

Amendement 387
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast de 
sociale partners, worden betrokken bij de 
daadwerkelijke toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning. De bevoegdheden en 
taken van de nationale organen voor 
gelijke behandeling moeten daarom 
adequaat zijn om beloningsdiscriminatie 
tussen mannen en vrouwen, met inbegrip 
van in deze richtlijn vastgelegde rechten en 
verplichtingen op het gebied van 
beloningstransparantie of andere 
aangelegenheden, volledig te bestrijken. 
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bestrijken. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

Om procedurele en kostengerelateerde 
belemmeringen voor werknemers die zich 
bij het afdwingen van hun recht op gelijke 
beloning gediscrimineerd achten, uit de 
weg te ruimen, moeten organen voor 
gelijke behandeling, alsook 
werknemersorganen en -
vertegenwoordigers in staat worden 
gesteld werknemers te vertegenwoordigen 
door namens of ter ondersteuning van hen 
op te treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

Or. es

Motivering

Zonder afbreuk te doen aan de participatie van organen voor gelijke behandeling, moet de 
vertegenwoordiging van werknemers beperkt blijven tot de sociale partners teneinde het 
vakverenigingsrecht en recht op collectieve onderhandelingen te versterken en oneerlijke 
concurrentie voor dergelijke sociale partners te vermijden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling of 
andere bevoegde nationale autoriteiten 
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beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

moeten daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

Or. en

Amendement 389
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is van cruciaal belang dat 
organen voor gelijke behandeling, naast 
andere belanghebbenden, worden 
betrokken bij de daadwerkelijke toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning. De 
bevoegdheden en taken van de nationale 
organen voor gelijke behandeling moeten 
daarom adequaat zijn om 
beloningsdiscriminatie op basis van 
geslacht, met inbegrip van in deze richtlijn 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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vastgelegde rechten en verplichtingen op 
het gebied van beloningstransparantie of 
andere aangelegenheden, volledig te 
bestrijken. Om procedurele en 
kostengerelateerde belemmeringen voor 
werknemers die zich bij het afdwingen van 
hun recht op gelijke beloning 
gediscrimineerd achten, uit de weg te 
ruimen, moeten organen voor gelijke 
behandeling, alsook verenigingen, 
organisaties, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er belang bij hebben dat 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, in staat worden 
gesteld personen te vertegenwoordigen. Zij 
moeten kunnen besluiten namens of ter 
ondersteuning van werknemers op te 
treden, zodat werknemers die het 
slachtoffer zijn geworden van 
discriminatie, op doeltreffende wijze hun 
rechten en de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning kunnen afdwingen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers moeten 
ook een of meer werknemers kunnen 
vertegenwoordigen die zich op grond van 
geslacht gediscrimineerd achten in strijd 
met het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het 
instellen van vorderingen namens of ter 

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers moeten 
ook een of meer werknemers kunnen 
vertegenwoordigen die zich op grond van 
geslacht gediscrimineerd achten in strijd 
met het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het 
instellen van vorderingen namens of ter 
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ondersteuning van meerdere werknemers is 
een manier om procedures te faciliteren die 
anders wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
moeilijk te onderscheiden gronden. 
Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 
aan het licht te brengen en zowel gelijke 
beloning als gendergelijkheid in de brede 
samenleving zichtbaarder te maken. De 
mogelijkheid van collectief verhaal zou de 
proactieve naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 
bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten.

ondersteuning van meerdere werknemers is 
een manier om procedures te faciliteren die 
anders wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
moeilijk te onderscheiden gronden. 
Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 
aan het licht te brengen en zowel gelijke 
beloning als gendergelijkheid in de brede 
samenleving zichtbaarder te maken. De 
mogelijkheid van collectief verhaal en 
collectief beroep zou de proactieve 
naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 
bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten, en zou de systemische aard van 
beloningsdiscriminatie aanpakken.

Or. en

Amendement 391
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers moeten 
ook een of meer werknemers kunnen 
vertegenwoordigen die zich op grond van 
geslacht gediscrimineerd achten in strijd 
met het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het 
instellen van vorderingen namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers is 
een manier om procedures te faciliteren die 
anders wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
moeilijk te onderscheiden gronden. 

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers moeten 
ook een of meer werknemers kunnen 
vertegenwoordigen die zich op grond van 
geslacht gediscrimineerd achten in strijd 
met het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het 
instellen van vorderingen namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers is 
nooit wenselijk, maar kan wel een manier 
zijn om procedures te faciliteren die anders 
wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
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Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 
aan het licht te brengen en zowel gelijke 
beloning als gendergelijkheid in de brede 
samenleving zichtbaarder te maken. De 
mogelijkheid van collectief verhaal zou de 
proactieve naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 
bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten.

moeilijk te onderscheiden gronden. 
Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 
aan het licht te brengen en gelijke beloning 
voor mannen en vrouwen in de brede 
samenleving zichtbaarder te maken. De 
mogelijkheid van collectief verhaal zou de 
proactieve naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 
bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten.

Or. es

Motivering

In artikel 157 VWEU wordt genderideologie niet erkend en deze benadering zou derhalve 
afbreuk doen aan de samenhang tussen de doelstelling die in dit lid wordt beschreven en de 
rechtsgrondslag van de richtlijn.

Amendement 392
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers moeten 
ook een of meer werknemers kunnen 
vertegenwoordigen die zich op grond van 
geslacht gediscrimineerd achten in strijd 
met het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het 
instellen van vorderingen namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers is 
een manier om procedures te faciliteren die 
anders wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
moeilijk te onderscheiden gronden. 
Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers moeten 
ook een of meer werknemers kunnen 
vertegenwoordigen die zich op grond van 
geslacht gediscrimineerd achten in strijd 
met het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het 
instellen van vorderingen namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers is 
een manier om procedures te faciliteren die 
anders wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
moeilijk te onderscheiden gronden. 
Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 
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aan het licht te brengen en zowel gelijke 
beloning als gendergelijkheid in de brede 
samenleving zichtbaarder te maken. De 
mogelijkheid van collectief verhaal zou de 
proactieve naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 
bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten.

aan het licht te brengen en zowel gelijke 
beloning als gelijkheid van vrouwen en 
mannen in de brede samenleving 
zichtbaarder te maken. De mogelijkheid 
van collectief verhaal zou de proactieve 
naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 
bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten.

Or. en

Amendement 393
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers moeten 
ook een of meer werknemers kunnen 
vertegenwoordigen die zich op grond van 
geslacht gediscrimineerd achten in strijd 
met het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Het 
instellen van vorderingen namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers is 
een manier om procedures te faciliteren die 
anders wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
moeilijk te onderscheiden gronden. 
Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 
aan het licht te brengen en zowel gelijke 
beloning als gendergelijkheid in de brede 
samenleving zichtbaarder te maken. De 
mogelijkheid van collectief verhaal zou de 
proactieve naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 

(35) Organen voor gelijke behandeling 
en vakbonden moeten ook een of meer 
werknemers kunnen vertegenwoordigen 
die zich op grond van geslacht 
gediscrimineerd achten in strijd met het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Het instellen van 
vorderingen namens of ter ondersteuning 
van meerdere werknemers is een manier 
om procedures te faciliteren die anders 
wegens procedurele en financiële 
belemmeringen of angst voor represailles 
niet zouden zijn ingeleid of die betrekking 
hebben op discriminatie op meerdere, 
moeilijk te onderscheiden gronden. 
Collectieve vorderingen bieden de 
mogelijkheid om systemische discriminatie 
aan het licht te brengen en zowel gelijke 
beloning als gendergelijkheid in de brede 
samenleving zichtbaarder te maken. De 
mogelijkheid van collectief verhaal zou de 
proactieve naleving van 
beloningstransparantiemaatregelen 
stimuleren door groepsdruk te creëren en 
door werkgevers bewuster te maken en hun 
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bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten.

bereidheid om preventief op te treden te 
vergroten.

Or. it

Amendement 394
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat organen voor gelijke behandeling 
voldoende middelen toegewezen krijgen 
om hun taken in verband met 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht doeltreffend en adequaat uit te 
voeren. Indien de taken aan meer dan één 
orgaan worden toegewezen, moeten de 
lidstaten de goede coördinatie van die 
taken waarborgen.

(36) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de personele, technische en financiële 
middelen van organen voor gelijke 
behandeling en nationale organen en 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
inspecties en toezicht, worden gebruikt om 
hun taken en verantwoordelijkheden, met 
name die welke verband houden met 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht, doeltreffend en adequaat uit te 
voeren. Indien de taken aan meer dan één 
orgaan worden toegewezen, moeten de 
lidstaten de goede coördinatie van die 
taken waarborgen.

Or. pt

Amendement 395
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat organen voor gelijke behandeling 
voldoende middelen toegewezen krijgen 
om hun taken in verband met 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht doeltreffend en adequaat uit te 
voeren. Indien de taken aan meer dan één 

(36) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de bevoegdheden van de 
arbeidsinspectie worden geëerbiedigd en 
dat organen voor gelijke behandeling 
voldoende middelen toegewezen krijgen 
om hun taken in verband met 
beloningsdiscriminatie op grond van 
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orgaan worden toegewezen, moeten de 
lidstaten de goede coördinatie van die 
taken waarborgen.

geslacht doeltreffend en adequaat uit te 
voeren. Indien de taken aan meer dan één 
orgaan worden toegewezen, moeten de 
lidstaten de goede coördinatie van die 
taken waarborgen.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat organen voor gelijke behandeling 
voldoende middelen toegewezen krijgen 
om hun taken in verband met 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht doeltreffend en adequaat uit te 
voeren. Indien de taken aan meer dan één 
orgaan worden toegewezen, moeten de 
lidstaten de goede coördinatie van die 
taken waarborgen.

(36) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat organen voor gelijke behandeling en 
arbeidsinspecties voldoende middelen 
toegewezen krijgen om hun taken in 
verband met beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht doeltreffend en 
adequaat uit te voeren. Indien de taken aan 
meer dan één orgaan worden toegewezen, 
moeten de lidstaten de goede coördinatie 
van die taken waarborgen.

Or. en

Amendement 397
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
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geslacht geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen en immateriële 
schade. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld.

gender geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen en immateriële 
schade. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld. Bij de toegekende 
compensatie moet rekening worden 
gehouden met beloningsdiscriminatie op 
grond van gender als die raakvlakken 
vertoont met bijkomende 
discriminatiegronden.

_________________ _________________
54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

Or. en

Amendement 398
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen en immateriële 
schade. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld.

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen en immateriële 
schade, en daarbij moet rekening worden 
gehouden met beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht die raakvlakken 
vertoont met bijkomende 
discriminatiegronden. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
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worden vastgesteld.

_________________ _________________
54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

Or. en

Amendement 399
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen en immateriële 
schade. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld.

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura vanaf de datum van 
omzetting van deze richtlijn in het 
nationale recht van de lidstaat, en 
compensatie voor het verlies van kansen en 
immateriële schade. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld.

_________________ _________________
54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

Or. fr

Amendement 400
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen en immateriële 
schade. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

_________________  
54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

 

Or. en

Amendement 401
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen en immateriële 
schade. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld.

(37) Als gevolg van 
beloningsdiscriminatie tussen mannen en 
vrouwen geleden schade moet volledig 
worden gecompenseerd54. De compensatie 
moet de volledige uitbetaling van 
achterstallig loon omvatten, alsook 
daarmee verband houdende bonussen of 
betalingen in natura en compensatie voor 
het verlies van kansen. Er mag vooraf geen 
maximumbedrag voor deze compensatie 
worden vastgesteld.

_________________ _________________
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54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

54 Zaak C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad 
España, SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punt 45.

Or. es

Motivering

In artikel 157 VWEU wordt genderideologie niet erkend en deze benadering zou derhalve 
afbreuk doen aan de samenhang tussen de doelstelling die in dit lid wordt beschreven en de 
rechtsgrondslag van de richtlijn. Daarnaast wordt immateriële schade reeds meegenomen in 
de compensatie voor het verlies van kansen. Verdere vorderingen zijn niet evenredig en 
kunnen tot gevolg hebben dat het aanspannen van procedures wordt aangemoedigd en het 
justitiële stelsel als speeltuig wordt gebruikt.

Amendement 402
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Naast compensatie moet er ook in 
andere vormen van genoegdoening worden 
voorzien. De rechtbanken moeten 
bijvoorbeeld van een werkgever kunnen 
eisen dat hij structurele of organisatorische 
maatregelen neemt om aan zijn 
verplichtingen op het gebied van gelijke 
beloning te voldoen. Dergelijke 
maatregelen kunnen de vorm aannemen 
van een verplichting om het mechanisme 
voor beloningsvorming te herzien op basis 
van een genderneutrale waardering en 
indeling; om een actieplan op te stellen 
teneinde de geconstateerde verschillen op 
te heffen en ongerechtvaardigde 
beloningsverschillen te reduceren; om 
informatie te verstrekken en de 
werknemers bewuster te maken van hun 
recht op gelijke beloning; om de 
medewerkers van de personeelsdienst op te 
leiden op het gebied van gelijke beloning 
en genderneutrale functiewaardering en -
indeling.

(38) Naast compensatie moet er ook in 
andere vormen van genoegdoening worden 
voorzien. De rechtbanken moeten 
bijvoorbeeld van een werkgever kunnen 
eisen dat hij structurele of organisatorische 
maatregelen neemt om aan zijn 
verplichtingen op het gebied van gelijke 
beloning te voldoen. Dergelijke 
maatregelen kunnen de vorm aannemen 
van een verplichting om het mechanisme 
voor beloningsvorming te herzien op basis 
van een genderneutrale waardering en 
indeling; om een genderactieplan op te 
stellen of het te evalueren teneinde de 
geconstateerde verschillen op te heffen en 
ongerechtvaardigde beloningsverschillen te 
reduceren; om informatie te verstrekken en 
de werknemers bewuster te maken van hun 
recht op gelijke beloning; om de 
medewerkers van de personeelsdienst op te 
leiden op het gebied van gelijke beloning 
en genderneutrale functiewaardering en -
indeling.
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Or. en

Amendement 403
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Naast compensatie moet er ook in 
andere vormen van genoegdoening worden 
voorzien. De rechtbanken moeten 
bijvoorbeeld van een werkgever kunnen 
eisen dat hij structurele of organisatorische 
maatregelen neemt om aan zijn 
verplichtingen op het gebied van gelijke 
beloning te voldoen. Dergelijke 
maatregelen kunnen de vorm aannemen 
van een verplichting om het mechanisme 
voor beloningsvorming te herzien op basis 
van een genderneutrale waardering en 
indeling; om een actieplan op te stellen 
teneinde de geconstateerde verschillen op 
te heffen en ongerechtvaardigde 
beloningsverschillen te reduceren; om 
informatie te verstrekken en de 
werknemers bewuster te maken van hun 
recht op gelijke beloning; om de 
medewerkers van de personeelsdienst op te 
leiden op het gebied van gelijke beloning 
en genderneutrale functiewaardering en -
indeling.

(38) Naast compensatie moet er ook in 
andere vormen van genoegdoening worden 
voorzien. De rechtbanken moeten 
bijvoorbeeld van een werkgever kunnen 
eisen dat hij structurele of organisatorische 
maatregelen neemt om aan zijn 
verplichtingen op het gebied van gelijke 
beloning te voldoen. Dergelijke 
maatregelen kunnen de vorm aannemen 
van een verplichting om het mechanisme 
voor beloningsvorming te herzien op basis 
van een sekseneutrale waardering en 
indeling; om een actieplan op te stellen 
teneinde de geconstateerde verschillen op 
te heffen en ongerechtvaardigde 
beloningsverschillen te reduceren; om 
informatie te verstrekken en de 
werknemers bewuster te maken van hun 
recht op gelijke beloning; om de 
medewerkers van de personeelsdienst op te 
leiden op het gebied van gelijke beloning 
en sekseneutrale functiewaardering en -
indeling.

Or. en

Amendement 404
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Naast compensatie moet er ook in (38) Naast compensatie moet er ook in 
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andere vormen van genoegdoening worden 
voorzien. De rechtbanken moeten 
bijvoorbeeld van een werkgever kunnen 
eisen dat hij structurele of organisatorische 
maatregelen neemt om aan zijn 
verplichtingen op het gebied van gelijke 
beloning te voldoen. Dergelijke 
maatregelen kunnen de vorm aannemen 
van een verplichting om het mechanisme 
voor beloningsvorming te herzien op basis 
van een genderneutrale waardering en 
indeling; om een actieplan op te stellen 
teneinde de geconstateerde verschillen op 
te heffen en ongerechtvaardigde 
beloningsverschillen te reduceren; om 
informatie te verstrekken en de 
werknemers bewuster te maken van hun 
recht op gelijke beloning; om de 
medewerkers van de personeelsdienst op te 
leiden op het gebied van gelijke beloning 
en genderneutrale functiewaardering en -
indeling.

andere vormen van genoegdoening worden 
voorzien. De rechtbanken moeten 
bijvoorbeeld van een werkgever kunnen 
eisen dat hij structurele of organisatorische 
maatregelen neemt om aan zijn 
verplichtingen op het gebied van gelijke 
beloning te voldoen. Dergelijke 
maatregelen kunnen de vorm aannemen 
van een verplichting om het mechanisme 
voor beloningsvorming te herzien op basis 
van een waardering en indeling die geen 
onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen; om een actieplan op te stellen 
teneinde de geconstateerde verschillen op 
te heffen en ongerechtvaardigde 
beloningsverschillen te reduceren; om 
informatie te verstrekken en de 
werknemers bewuster te maken van hun 
recht op gelijke beloning; om de 
medewerkers van de personeelsdienst op te 
leiden op het gebied van gelijke beloning 
en functiewaardering en -indeling die geen 
onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen.

Or. es

Motivering

Het begrip “gender” wordt niet erkend in het VWEU en deze benadering zou derhalve 
afbreuk doen aan de samenhang tussen dit lid en de rechtsgrondslag van de richtlijn.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof55 zijn in Richtlijn 2006/54/EG 
bepalingen vastgesteld om in geval van 
kennelijke discriminatie de bewijslast bij 
de verweerder te leggen. Het mag de 

(39) Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof55 zijn in Richtlijn 2006/54/EG 
bepalingen vastgesteld om in geval van 
kennelijke discriminatie de bewijslast bij 
de verweerder te leggen. Het mag de 
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lidstaten niet worden belet om in een 
passend stadium van de procedure een 
bewijsregeling in te voeren die gunstiger is 
voor werknemers die een vordering 
instellen. Wanneer de werkgever de in de 
richtlijn neergelegde verplichtingen 
inzake beloningstransparantie niet is 
nagekomen, moet de bewijslast in het 
kader van een gerechtelijke of 
administratieve procedure inzake directe 
of indirecte discriminatie automatisch bij 
de verweerder worden gelegd, ongeacht of 
de werknemer aantoont dat er sprake is 
van kennelijke discriminatie.

lidstaten niet worden belet om in een 
passend stadium van de procedure een 
bewijsregeling in te voeren die gunstiger is 
voor werknemers die een vordering 
instellen.

_________________ _________________
55 Zaak C-109/88, Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund I 
Danmark tegen Dansk 
Arbejdsgiverforening, optredend voor 
Danfoss, ECLI:EU:C:1989:383.

55 Zaak C-109/88, Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund I 
Danmark tegen Dansk 
Arbejdsgiverforening, optredend voor 
Danfoss, ECLI:EU:C:1989:383.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De vaststelling van een vermoeden 
van discriminatie volstaat om de 
bewijslast bij de werkgever te leggen, 
maar is voor het slachtoffer en de rechter 
niet altijd gemakkelijk. 
Beloningstransparantiemaatregelen 
kunnen de omkering van de bewijslast 
vergemakkelijken doordat ze werknemers 
helpen de gemiddelde beloningsniveaus 
voor vrouwen en mannen die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, te 
achterhalen. Als werknemers in staat 
worden gesteld aanwijzingen voor 

Schrappen
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vermeende discriminatie voor te leggen, 
kan de bewijslast snel ten voordele van de 
werknemer worden omgekeerd.

Or. en

Amendement 407
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De vaststelling van een vermoeden 
van discriminatie volstaat om de bewijslast 
bij de werkgever te leggen, maar is voor 
het slachtoffer en de rechter niet altijd 
gemakkelijk. 
Beloningstransparantiemaatregelen kunnen 
de omkering van de bewijslast 
vergemakkelijken doordat ze werknemers 
helpen de gemiddelde beloningsniveaus 
voor vrouwen en mannen die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, te 
achterhalen. Als werknemers in staat 
worden gesteld aanwijzingen voor 
vermeende discriminatie voor te leggen, 
kan de bewijslast snel ten voordele van de 
werknemer worden omgekeerd.

(40) De vaststelling van een vermoeden 
van discriminatie volstaat om de bewijslast 
bij de werkgever te leggen, maar is voor 
het slachtoffer en de rechter niet altijd 
gemakkelijk. 
Beloningstransparantiemaatregelen kunnen 
de omkering van de bewijslast 
vergemakkelijken doordat ze werknemers 
helpen de gemiddelde beloningsniveaus 
voor vrouwen en mannen die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, te 
achterhalen. Als werknemers in staat 
worden gesteld aanwijzingen voor 
vermeende discriminatie voor te leggen, 
kan de bewijslast snel ten voordele van de 
werknemer worden omgekeerd. De op deze 
bepaling gebaseerde verplichtingen laten 
de vertrouwelijkheidsregels van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 
betreffende de Europese statistiek 
onverlet1 bis.
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 223/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1101/2008 betreffende de toezending 
van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 
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(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 
de communautaire statistiek en Besluit 
89/382/EEG, Euratom van de Raad tot 
oprichting van een Comité statistisch 
programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 
31.3.2009, blz. 164).

Or. en

Amendement 408
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Met betrekking tot 
voorschriften inzake de toegang tot 
bewijsmateriaal dat vertrouwelijke inhoud 
bevat in het kader van gerechtelijke 
procedures, houden de lidstaten rekening 
met de bijzondere aard van de 
communicatie tussen advocaten en hun 
cliënten, waarop het beroepsgeheim van 
toepassing is.

Or. es

Amendement 409
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 
die rechten in de praktijk onmogelijk of 

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn toereikend zijn voor de 
uitoefening van die rechten.
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uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden 
bepaald, en moet worden vastgelegd dat 
voor het instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste drie jaar 
geldt.

Or. es

Motivering

De lidstaten stellen hun procesrecht vast overeenkomstig hun juridische gebruiken en 
gewoonten.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig de rechtspraak 
van het Hof moeten nationale 
voorschriften met betrekking tot de 
termijnen voor de handhaving van rechten 
uit hoofde van deze richtlijn zodanig zijn 
dat ze niet geacht kunnen worden de 
uitoefening van die rechten in de praktijk 
onmogelijk of uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 

(41) Nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn moeten zodanig zijn dat ze 
niet geacht kunnen worden de uitoefening 
van die rechten in de praktijk onmogelijk 
of uiterst moeilijk te maken.
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moeten het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden 
bepaald, en moet worden vastgelegd dat 
voor het instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste drie jaar 
geldt.

Or. en

Amendement 411
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 
die rechten in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden bepaald, 
en moet worden vastgelegd dat voor het 
instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste drie jaar 
geldt.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 412
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Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 
die rechten in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden bepaald, 
en moet worden vastgelegd dat voor het 
instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste drie jaar 
geldt.

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 
die rechten in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden bepaald, 
en moet worden vastgelegd dat voor het 
instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste vijf jaar 
geldt.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 
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die rechten in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden bepaald, 
en moet worden vastgelegd dat voor het 
instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste drie jaar 
geldt.

die rechten in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden bepaald, 
en moet worden vastgelegd dat voor het 
instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste vijf jaar 
geldt.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 
die rechten in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 

(41) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof moeten nationale voorschriften met 
betrekking tot de termijnen voor de 
handhaving van rechten uit hoofde van 
deze richtlijn zodanig zijn dat ze niet 
geacht kunnen worden de uitoefening van 
die rechten in de praktijk onmogelijk of 
uiterst moeilijk te maken. 
Verjaringstermijnen creëren specifieke 
belemmeringen voor slachtoffers van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Daarom moeten er 
gemeenschappelijke minimumnormen 
worden vastgesteld. In deze normen 
moeten het begintijdstip en de duur van de 
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verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden bepaald, 
en moet worden vastgelegd dat voor het 
instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste drie jaar 
geldt.

verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn worden bepaald, 
en moet worden vastgelegd dat voor het 
instellen van vorderingen een 
verjaringstermijn van ten minste vijf jaar 
geldt.

Or. en

Amendement 415
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan 
weerhouden hun recht op gelijke beloning 
op te eisen, en daardoor tot gevolg kan 
hebben dat het recht op gelijke beloning 
onvoldoende wordt beschermd en 
gehandhaafd. Om deze ernstige 
procedurele belemmering voor de 
rechtspleging weg te nemen, moeten 
eisers die in hun zaak in het gelijk zijn 
gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden 
veroordeeld in de proceskosten van de in 
het gelijk gestelde verweerder tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld of 
duidelijk lichtzinnig was of tenzij de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
niet-terugvordering ten bate van de 
verweerder onredelijk acht gezien de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
zoals de financiële situatie van micro-
ondernemingen.

Schrappen

Or. es
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Motivering

De proceskosten worden geregeld in de wetgeving van elke lidstaat.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan 
weerhouden hun recht op gelijke beloning 
op te eisen, en daardoor tot gevolg kan 
hebben dat het recht op gelijke beloning 
onvoldoende wordt beschermd en 
gehandhaafd. Om deze ernstige 
procedurele belemmering voor de 
rechtspleging weg te nemen, moeten 
eisers die in hun zaak in het gelijk zijn 
gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden 
veroordeeld in de proceskosten van de in 
het gelijk gestelde verweerder tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld of 
duidelijk lichtzinnig was of tenzij de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
niet-terugvordering ten bate van de 
verweerder onredelijk acht gezien de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
zoals de financiële situatie van micro-
ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 417
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden 
veroordeeld in de proceskosten van de in 
het gelijk gestelde verweerder tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld of 
duidelijk lichtzinnig was of tenzij de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
niet-terugvordering ten bate van de 
verweerder onredelijk acht gezien de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
zoals de financiële situatie van micro-
ondernemingen.

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen.

Or. it

Amendement 418
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
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deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden 
veroordeeld in de proceskosten van de in 
het gelijk gestelde verweerder tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld of 
duidelijk lichtzinnig was of tenzij de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
niet-terugvordering ten bate van de 
verweerder onredelijk acht gezien de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
zoals de financiële situatie van micro-
ondernemingen.

deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden 
veroordeeld in de proceskosten van de in 
het gelijk gestelde verweerder tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld of 
duidelijk lichtzinnig was of tenzij de 

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen.
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rechter of een andere bevoegde instantie 
niet-terugvordering ten bate van de 
verweerder onredelijk acht gezien de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
zoals de financiële situatie van micro-
ondernemingen.

Or. en

Amendement 420
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden 
veroordeeld in de proceskosten van de in 
het gelijk gestelde verweerder tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld of 
duidelijk lichtzinnig was of tenzij de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
niet-terugvordering ten bate van de 
verweerder onredelijk acht gezien de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
zoals de financiële situatie van micro-
ondernemingen.

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen.

Or. en

Amendement 421
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Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 
in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder tenzij de vordering te 
kwader trouw is ingesteld of duidelijk 
lichtzinnig was of tenzij de rechter of een 
andere bevoegde instantie niet-
terugvordering ten bate van de verweerder 
onredelijk acht gezien de specifieke 
omstandigheden van de zaak, zoals de 
financiële situatie van micro-
ondernemingen.

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 
in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder.

Or. en

Amendement 422
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
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en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 
in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder tenzij de vordering te 
kwader trouw is ingesteld of duidelijk 
lichtzinnig was of tenzij de rechter of een 
andere bevoegde instantie niet-
terugvordering ten bate van de verweerder 
onredelijk acht gezien de specifieke 
omstandigheden van de zaak, zoals de 
financiële situatie van micro-
ondernemingen.

en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 
in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder tenzij de vordering te 
kwader trouw is ingesteld of duidelijk 
lichtzinnig was of tenzij de rechter of een 
andere bevoegde instantie niet-
terugvordering ten bate van de verweerder 
onredelijk acht gezien de specifieke 
omstandigheden van de zaak, zoals de 
financiële situatie van micro-
ondernemingen. Verweerders die in het 
gelijk zijn gesteld na een klacht hebben 
recht op een schadeloosstelling uit 
overheidsmiddelen om hun proceskosten 
en vergoedingen voor deskundigen 
gedeeltelijk of volledig te dekken indien zij 
deze kosten niet van de eisers hebben 
kunnen terugvorderen.

Or. fr

Amendement 423
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
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moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 
in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder tenzij de vordering te 
kwader trouw is ingesteld of duidelijk 
lichtzinnig was of tenzij de rechter of een 
andere bevoegde instantie niet-
terugvordering ten bate van de verweerder 
onredelijk acht gezien de specifieke 
omstandigheden van de zaak, zoals de 
financiële situatie van micro-
ondernemingen.

moeten werknemers of hun 
vertegenwoordigers, in het bijzonder de 
vakbonden, gegarandeerd worden 
vrijgesteld van proceskosten en moeten 
eisers die in hun zaak in het gelijk zijn 
gesteld, hun kosten voor het aanhangig 
maken van de zaak, met name de 
gerechtskosten, van de verweerder kunnen 
terugvorderen. Een eiser mag evenwel niet 
worden veroordeeld in de proceskosten van 
de in het gelijk gestelde verweerder tenzij 
de vordering te kwader trouw is ingesteld 
of duidelijk lichtzinnig was of tenzij de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
niet-terugvordering ten bate van de 
verweerder onredelijk acht gezien de 
specifieke omstandigheden van de zaak, 
zoals de financiële situatie van micro-
ondernemingen.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 



AM\1241194NL.docx 215/216 PE699.041v01-00

NL

in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder tenzij de vordering te 
kwader trouw is ingesteld of duidelijk 
lichtzinnig was of tenzij de rechter of een 
andere bevoegde instantie niet-
terugvordering ten bate van de verweerder 
onredelijk acht gezien de specifieke 
omstandigheden van de zaak, zoals de 
financiële situatie van micro-
ondernemingen.

in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder tenzij de vordering te 
kwader trouw is ingesteld of duidelijk 
lichtzinnig was of tenzij de rechter of een 
andere bevoegde instantie niet-
terugvordering ten bate van de verweerder 
onredelijk acht gezien de specifieke 
omstandigheden van de zaak.

Or. en

Amendement 425
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De kosten van een rechtszaak 
vormen een ernstige belemmering die 
slachtoffers van beloningsdiscriminatie op 
grond van geslacht ervan kan weerhouden 
hun recht op gelijke beloning op te eisen, 
en daardoor tot gevolg kan hebben dat het 
recht op gelijke beloning onvoldoende 
wordt beschermd en gehandhaafd. Om 
deze ernstige procedurele belemmering 
voor de rechtspleging weg te nemen, 
moeten eisers die in hun zaak in het gelijk 
zijn gesteld, hun proceskosten van de 
verweerder kunnen terugvorderen. Een 
eiser mag evenwel niet worden veroordeeld 
in de proceskosten van de in het gelijk 
gestelde verweerder tenzij de vordering te 
kwader trouw is ingesteld of duidelijk 
lichtzinnig was of tenzij de rechter of een 
andere bevoegde instantie niet-
terugvordering ten bate van de verweerder 
onredelijk acht gezien de specifieke 
omstandigheden van de zaak, zoals de 
financiële situatie van micro-
ondernemingen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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