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Ändringsförslag 148
Nicolaus Fest, Guido Reil

Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

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.

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

Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 150
Margarita de la Pisa Carrión
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Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. es

Motivering

Europaparlamentets utredningstjänst har påpekat brister i kommissionens förslag som strider 
mot god styrning. Förslaget kommer att undergräva subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. De föreslagna åtgärderna om insyn i lönesättningen kommer att 
leda till jämförelser mellan män och kvinnor och mellan personalen överlag, vilket skapar 
ökat obehag och konflikter på arbetsplatsen. Dessutom har utredningstjänsten påpekat att 
förslaget inte tar hänsyn till konsekvenserna för miljön.

Ändringsförslag 151
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar 
nedanstående ståndpunkt vid första 
behandlingen.

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

(Europaparlamentets egen utredningstjänst 
har påpekat en mängd brister i 
kommissionens förslag. Förslaget kommer 
att undergräva subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.)

Or. es

Ändringsförslag 152
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2
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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på nytt lägga fram 
ärendet för parlamentet om den ersätter, 
väsentligt ändrar eller har för avsikt att 
väsentligt ändra sitt förslag.

utgår

(Denna ändring är förenlig med ändringen 
ovan om att förslaget förkastas).

Or. es

Ändringsförslag 153
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
kommissionens konsekvensbedömning av 
den 4 mars 20211b,
_________________
1b SWD(2021)42.
(Kommissionens konsekvensbedömning 
omfattar grunderna till 
tillämpningsområdet för förslaget till 
direktiv.)

Or. es

Ändringsförslag 154
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4b (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Europaparlamentets utredningstjänst över 
kommissionens konsekvensbedömning2b,
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_________________
2b PE 662.647.

Or. es

Ändringsförslag 155
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4c (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av den studie från 
februari 2020 som utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor begärt 
från utredningsavdelningen för 
ekonomisk politik, vetenskapspolitik och 
frågor om livskvalitet vid 
Europaparlamentets generaldirektorat för 
unionens interna politik3b,
_________________
3b PE 642.379.

Or. es

Ändringsförslag 156
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av rådets direktiv 
2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om 
komplettering av stadgan för europabolag 
vad gäller arbetstagarinflytande1c,
_________________
1c EGT L 294, 10.11.2001, s. 22.

Or. es
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Ändringsförslag 157
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av rådets förordning (EG) 
nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om 
stadga för europabolag2c,
_________________
2c EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.

Or. es

Ändringsförslag 158
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 11 i konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor föreskriver rätten till lika lön, 
inklusive förmåner, och till lika 
behandling vad beträffar arbete av lika 
värde liksom till lika behandling i fråga 
om arbetsvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 159
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń
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Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen stadfäster rätten till 
jämställdhet mellan könen som en 
grundläggande värdering och en av 
unionens uppgifter.

(1) Artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen stadfäster rätten till 
jämställdhet mellan könen och icke-
diskriminering som en grundläggande 
värdering och en av unionens uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 160
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 5.3 och 5.5 i fördraget om 
Europeiska unionen fastställer att det är 
en förutsättning för unionens ingripande 
att principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet följs.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artiklarna 8 och 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) fastställs det att unionen ska 
undanröja bristande jämställdhet, främja 

(2) I artiklarna 8 och 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) fastställs det att unionen ska 
undanröja bristande jämställdhet, främja 
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jämställdhet mellan könen och bekämpa 
diskriminering på grund av kön vid 
utformningen av och genomförande av sin 
politik och verksamhet.

jämställdhet mellan könen och bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning vid utformningen av och 
genomförande av sin politik och 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 162
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Europaparlamentets 
utredningstjänst framhåller att de 
särskilda målen inte följer 
interventionslogiken3a i kommissionens 
förslag.
_________________
3a PE 662.647, s. 3.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 157 i EUF-fördraget är 
från 1957 och sedan dess har mångfald 
utöver kvinnor och män erkänts i 
definitionen av ”kön” genom social, 
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rättslig, medicinsk och biologisk 
förändring och forskning. I vissa 
medlemsstater är det till exempel möjligt 
att i dagsläget registrera ett tredje, ofta 
neutralt, kön. Domstolen har också slagit 
fast att tillämpningsområdet för principen 
om likabehandling av kvinnor och män 
inte kan begränsas till förbud mot 
diskriminering på grund av att en person 
har det ena eller andra könet. Med 
beaktande av principens syfte och arten 
av de rättigheter som den syftar till att 
skydda, kan den även tillämpas på fall av 
diskriminering som har sitt ursprung i en 
persons könsbyte. I detta avseende avses 
med kön de socialt konstruerade roller, 
beteenden, aktiviteter och attribut som ett 
visst samhälle anser passande för kvinnor 
respektive män.[1] En 
människorättscentrerad strategi erkänner 
att kön är en fråga om individuell 
identitet, oberoende av sexuellt kön och 
könsegenskaper.
[1] Artikel 3 c i Istanbulkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 164
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 157.3 i EUF-fördraget 
föreskrivs möjligheten att besluta om 
åtgärder för att säkerställa tillämpningen 
av principen om lika möjligheter och lika 
behandling av kvinnor och män i frågor 
som rör anställning och yrke, inklusive 
principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete.

Or. it
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Ändringsförslag 165
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Europaparlamentets 
utredningstjänst påpekar att det inte finns 
vare sig kvalitativa eller kvantitativa 
indikationer på vad de föreslagna 
åtgärderna skulle bidra med och att ingen 
övergripande utvärdering har gjorts 
avseende hur en substantiell jämställdhet 
skulle kunna uppnås4a.
_________________
4a PE 662.647, s. 5.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Artikel 157.3 i EUF-fördraget 
innehåller den specifika rättsliga grunden 
för att vidta unionsåtgärder som 
säkerställer tillämpningen av principen 
om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i frågor som rör 
anställning och yrke, inklusive principen 
om lika lön för lika arbete eller likvärdigt 
arbete.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) I artiklarna 21 och 23 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna förbjuds 
också all könsdiskriminering och 
fastställs rätten till likabehandling av män 
och kvinnor på alla områden, inklusive i 
fråga om anställning, arbete och lön.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete enligt artikel 157 i EUF-
fördraget och domstolens fasta rättspraxis 
är en viktig aspekt av principen om 
likabehandling av män och kvinnor och 
en viktig och oundgänglig del av 
gemenskapens regelverk, inklusive 
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domstolens rättspraxis, mot 
könsdiskriminering. Det är därför 
lämpligt att fastställa ytterligare 
bestämmelser för dess genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 3e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) För att kunna bedöma huruvida 
arbetstagare utför lika arbete eller 
likvärdigt arbete bör man i enlighet med 
domstolens fasta rättspraxis avgöra om de 
med avseende på en rad faktorer, bl.a. 
arbetets art, utbildning och arbetsvillkor, 
kan anses vara i jämförbara situationer.

Or. en

Ändringsförslag 170
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 23 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna ska jämställdhet mellan 
kvinnor och män säkerställas på alla 
områden, inbegripet i fråga om anställning, 
arbete och lön.

(4) Enligt artikel 23 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna ska jämställdhet mellan 
kvinnor och män säkerställas på alla 
områden, inbegripet i fråga om anställning, 
arbete och lön. Jämställdhet mellan 
kvinnor och män utgör fortfarande en 
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stor utmaning på alla dessa områden, en 
utmaning som har blivit ännu större i och 
med krisen i samband med covid-19-
pandemin.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 23 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna ska jämställdhet mellan 
kvinnor och män säkerställas på alla 
områden, inbegripet i fråga om anställning, 
arbete och lön.

(4) Enligt artikel 23 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna ska jämställdhet mellan 
kvinnor och män säkerställas på alla 
områden, inbegripet i fråga om anställning, 
arbete och lön, och i artikel 51 i stadgan 
betonas att subsidiaritetsprincipen ska 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 172
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Principen om lika lön för kvinnor 
och män är ett av unionens 
grundläggande värden, som fastställdes 
genom Romfördraget 1957. Att minska 
löneskillnaderna mellan könen är dock 
fortfarande en stor utmaning, eftersom 
kvinnors inkomster i hela unionen 
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fortfarande är oproportionerligt lägre än 
mäns. Löneskillnaderna mellan könen i 
unionen låg på 14,1 % under 20191a, med 
betydande variationer mellan 
medlemsstaterna, och har under de 
senaste tio åren endast minskat minimalt. 
Graden av lönediskriminering är ännu 
större för kvinnor som utsätts för 
intersektionell diskriminering på grund av 
bland annat ras, etniskt eller socialt 
ursprung, migrationsstatus, religion eller 
övertygelse, sexuell läggning, sexuell 
identitet eller funktionsnedsättning.
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_g
ap_statistics#Gender_pay_gap_levels_var
y_significantly_across_EU

Or. en

Ändringsförslag 173
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 23 i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna fastställer att var och en har 
rätt till fritt val av sysselsättning, till 
tillfredsställande arbetsförhållanden samt 
till en rättvis ersättning som gör att man 
kan föra en människovärdig tillvaro.

Or. es

Ändringsförslag 174
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner bland sina 
principer lika behandling och lika 
möjligheter för kvinnor och män samt rätt 
till lika lön för likvärdigt arbete.

(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner, i synnerhet i 
principerna nr 2, 5 och 7, principerna om 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män, bland annat i fråga om 
deltagande på arbetsmarknaden, 
anställningsvillkor och karriärutveckling, 
rätt till lika lön för likvärdigt arbete, rätt 
till rättvis och lika behandling när det 
gäller arbetsvillkor, tillgång till social 
trygghet och utbildning, oberoende av 
anställningsförhållandets form och 
varaktighet, och arbetstagarnas rätt till 
skriftlig information i början av 
anställningen om sina rättigheter och 
skyldigheter. Mäns och kvinnors rätt till 
lika lön för likvärdigt arbete erkänns 
också i Internationella 
arbetsorganisationens grundläggande 
konvention om lika lön från 1951 (nr 100) 
och i artikel 4.3 i Europarådets 
(reviderade) europeiska sociala stadga.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 175
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner bland sina principer 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män samt rätt till lika lön för 
likvärdigt arbete.

(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner bland sina principer 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män samt rätt till lika lön för 
likvärdigt arbete. I princip nr 2 fastställs 
att ”kvinnor och män ska behandlas lika 
och ha lika möjligheter på alla områden, 
bl.a. när det gäller deltagande på 
arbetsmarknaden, anställningsvillkor och 
karriärutveckling” och att ”kvinnor och 
män har rätt till lika lön för likvärdigt 
arbete”.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 176
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner bland sina principer 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män samt rätt till lika lön för 
likvärdigt arbete.

(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner bland sina principer 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män, även när det gäller 
deltagande på arbetsmarknaden, 
anställningsvillkor och karriärutveckling, 
samt rätt till lika lön för likvärdigt arbete.

_________________ _________________
41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

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

union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_en

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner bland sina principer 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män samt rätt till lika lön för 
likvärdigt arbete.

(5) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter41 som gemensamt tillkännagivits 
av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen nämner bland sina principer 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män, rätt till lika lön för 
likvärdigt arbete samt lika möjligheter 
oberoende av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, ålder 
eller sexuell läggning.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 178
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 157.4 i EUF-fördraget 
slås det fast att medlemsstaterna, i syfte 
att i praktiken säkerställa full jämställdhet 
i arbetslivet mellan kvinnor och män, får 
behålla eller besluta om åtgärder som rör 
särskilda förmåner för att göra det lättare 
för det underrepresenterade könet att 
bedriva en yrkesverksamhet eller för att 
förebygga eller kompensera nackdelar i 
yrkeskarriären.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I princip nr 8 i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter föreskrivs 
också att arbetsmarknadens parter ska 
höras om utformningen och 
genomförandet av den ekonomiska 
politiken och sysselsättnings- och 
socialpolitiken i enlighet med nationell 
praxis, samt att de ska uppmuntras att 
förhandla och sluta kollektivavtal i frågor 
som är relevanta för dem, samtidigt som 
deras oberoende och rätt till kollektiva 
åtgärder respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 180
Anne Sander
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Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/54/EG42 föreskriver att för 
samma eller likvärdigt arbete ska direkt 
eller indirekt könsdiskriminering avskaffas 
med avseende på alla aspekter av och 
villkor för ersättningen. Särskilt om 
arbetsindelningssystem används för att 
fastställa lönerna, bör det bygga på samma 
kriterier för både män och kvinnor, så att 
alla förutsättningar för könsdiskriminering 
utesluts.

(6) Artikel 1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/54/EG42 föreskriver att 
för samma eller likvärdigt arbete ska direkt 
eller indirekt könsdiskriminering avskaffas 
med avseende på alla aspekter av och 
villkor för ersättningen. Särskilt om 
arbetsindelningssystem används för att 
fastställa lönerna, bör det bygga på samma 
kriterier för både män och kvinnor, så att 
alla förutsättningar för könsdiskriminering 
utesluts.

_________________ _________________
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (EUT L 204, 
26.7.2006, s. 23).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (EUT L 204, 
26.7.2006, s. 23).

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/54/EG42 föreskriver att för 
samma eller likvärdigt arbete ska direkt 
eller indirekt könsdiskriminering avskaffas 
med avseende på alla aspekter av och 
villkor för ersättningen. Särskilt om 
arbetsindelningssystem används för att 

(6) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/54/EG42 föreskriver att för 
samma eller likvärdigt arbete ska direkt 
eller indirekt könsdiskriminering avskaffas 
med avseende på alla aspekter av och 
villkor för ersättningen. Särskilt om 
arbetsindelningssystem används för att 
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fastställa lönerna, bör det bygga på samma 
kriterier för både män och kvinnor, så att 
alla förutsättningar för könsdiskriminering 
utesluts.

fastställa lönerna, bör det bygga på samma 
kriterier för män och kvinnor, i all deras 
mångfald, så att alla förutsättningar för 
könsdiskriminering utesluts.

_________________ _________________
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (EUT L 204, 
26.7.2006, s. 23).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (EUT L 204, 
26.7.2006, s. 23).

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/54/EG42 föreskriver att för 
samma eller likvärdigt arbete ska direkt 
eller indirekt könsdiskriminering avskaffas 
med avseende på alla aspekter av och 
villkor för ersättningen. Särskilt om 
arbetsindelningssystem används för att 
fastställa lönerna, bör det bygga på samma 
kriterier för både män och kvinnor, så att 
alla förutsättningar för könsdiskriminering 
utesluts.

(6) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/54/EG42 föreskriver att för 
samma eller likvärdigt arbete ska direkt 
eller indirekt könsdiskriminering avskaffas 
med avseende på alla aspekter av och 
villkor för ersättningen. Särskilt om 
arbetsindelningssystem används för att 
fastställa lönerna, bör det bygga på samma 
objektiva kriterier för både män och 
kvinnor, så att alla förutsättningar för 
könsdiskriminering utesluts

_________________ _________________
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (EUT L 204, 
26.7.2006, s. 23).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet (EUT L 204, 
26.7.2006, s. 23).

Or. en
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Ändringsförslag 183
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I kommissionens rekommendation 
2014/124/EU av den 7 mars 2014 om 
stärkande av principen om lika lön för 
kvinnor och män genom bättre insyn 
uppmanas medlemsstaterna att vidta 
åtgärder som passar för deras särskilda 
förutsättningar och att genomföra 
åtgärder för bättre insyn, såsom rätten till 
upplysningar om lönesättning, 
företagsrapportering, lönerevisioner och 
kollektivavtal. Enligt den 
rekommendationen bör företag och 
organisationer med färre än 50 anställda, 
som uppfyller de anställningsrelaterade 
krav på småföretag som fastställs i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, undantas från vissa 
åtgärder. En skyldighet av detta slag 
skulle nämligen kunna medföra en 
oproportionerlig börda för sådana företag 
och organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 184
Marc Angel, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det har gått snabbare att stärka 
insynen i lönerna när 
fackföreningsrepresentanter och andra 
arbetstagarföreträdare som utsetts 
och/eller valts av arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 3 medverkat. I 
enlighet med nationell lagstiftning och 
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praxis kan termen arbetstagarföreträdare 
även gälla för arbetstagarkammaren, i 
den form som till exempel finns i 
Österrike och Luxemburg.

Or. en

Ändringsförslag 185
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Merparten av medlemsstaterna har 
infört åtgärder för att säkerställa jämlik 
lönesättning mellan män och kvinnor1a, 
och principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet medger således att endast 
särskilda åtgärder som medlemsstaterna 
inte har vidtagit tillämpas.
_________________
1a PE 662.647, s. 2.

Or. es

Ändringsförslag 186
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I Europeiska unionens 
handlingsplan 2017–2019 för att åtgärda 
löneklyftan mellan kvinnor och män 
erinras det om att kan finnas flera orsaker 
till löneklyftan, framför allt segregation 
på arbetsmarknaden och stereotyper som 
underblåses av en otillräcklig politik för 
balans mellan arbete och privatliv. Därför 
uppmuntras praxis som gör det möjligt att 
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vidta åtgärder tidigt i utbildningen och 
yrkeslivet mot stereotyper som leder till 
skillnader i anställningen av kvinnor och 
män på olika områden och praxis som 
stöder företag i deras ansträngningar att 
garantera lika lön och locka till sig och 
behålla det kön som är 
underrepresenterat.

Or. fr

Ändringsförslag 187
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I nuläget har kommissionen bara 
tänkt utfärda rekommendationer för att 
minska löneklyftan i en medlemsstat, det 
vill säga Estland14a.
_________________
14a SWD(2021)42, s. 25.

Or. es

Ändringsförslag 188
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) I kommissionens 
konsekvensbedömning framgår det att 
hälften av de tillfrågade parterna anser 
att män och kvinnor får lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete, medan bara 
lite mer än en tredjedel anser att så inte är 
fallet19a.
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_________________
19a SWD(2021)42, s. 107.

Or. es

Ändringsförslag 189
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Utvärderingen år 202043 påvisade 
att tillämpningen av likalöneprincipen 
försvåras av att den som utsatts för 
könsdiskriminering hindras av bristande 
insyn i lönesättningen, bristande 
rättssäkerhet i fråga om begreppet 
”likvärdigt arbete” och processuella hinder. 
Arbetstagarna har inte den information 
som behövs för att framgångsrikt driva 
talan om rätten till lika lön, i synnerhet 
information om lönenivåerna för kategorier 
av anställda som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Rapporten visade att 
bättre insyn skulle möjliggöra upptäckt av 
könsrelaterad olika behandling och 
lönediskriminering i företag och 
organisationer. Den skulle också ge de 
anställda, arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter möjligheter att 
vidta lämpliga åtgärder för att stärka rätten 
till lika lön.

(7) Utvärderingen år 202043 påvisade 
att tillämpningen av likalöneprincipen i 
vissa fall försvåras av att den som utsatts 
för könsdiskriminering hindras av 
bristande insyn i lönesättningen, bristande 
rättssäkerhet i fråga om begreppet 
”likvärdigt arbete” och processuella hinder. 
Vissa arbetstagare har inte den 
information som behövs för att 
framgångsrikt driva talan om rätten till lika 
lön, i synnerhet information om 
lönenivåerna för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Rapporten visade att bättre insyn skulle 
möjliggöra upptäckt av olika behandling 
och lönediskriminering mellan män och 
kvinnor i företag och organisationer. Den 
skulle också ge de anställda, arbetsgivarna 
och arbetsmarknadens parter möjligheter 
att vidta lämpliga åtgärder för att stärka 
rätten till lika lön.

_________________ _________________
43 SWD(2020)50. Se även 2013 års rapport 
till rådet och Europaparlamentet om 
tillämpningen av direktiv 2006/54/EG, 
COM(2013) 861 final.

43 SWD(2020)50. Se även 2013 års rapport 
till rådet och Europaparlamentet om 
tillämpningen av direktiv 2006/54/EG, 
COM(2013) 861 final.

Or. es

Ändringsförslag 190
Annika Bruna
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Utvärderingen år 202043 påvisade 
att tillämpningen av likalöneprincipen 
försvåras av att den som utsatts för 
könsdiskriminering hindras av bristande 
insyn i lönesättningen, bristande 
rättssäkerhet i fråga om begreppet 
”likvärdigt arbete” och processuella hinder. 
Arbetstagarna har inte den information som 
behövs för att framgångsrikt driva talan om 
rätten till lika lön, i synnerhet information 
om lönenivåerna för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Rapporten visade att bättre insyn skulle 
möjliggöra upptäckt av könsrelaterad olika 
behandling och lönediskriminering i 
företag och organisationer. Den skulle 
också ge de anställda, arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter möjligheter att 
vidta lämpliga åtgärder för att stärka rätten 
till lika lön.

(7) Utvärderingen år 202043 påvisade 
att tillämpningen av likalöneprincipen 
försvåras av att den som utsatts för 
könsdiskriminering hindras av bristande 
insyn i lönesättningen, oklarhet kring det 
ofta teoretiska begreppet ”likvärdigt 
arbete” och processuella hinder. 
Arbetstagarna har inte den information som 
behövs för att framgångsrikt driva talan om 
rätten till lika lön, i synnerhet information 
om lönenivåerna för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Rapporten visade att bättre insyn skulle 
möjliggöra upptäckt av könsrelaterad olika 
behandling och lönediskriminering i 
företag och organisationer. Den skulle 
också ge de anställda, arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter möjligheter att 
vidta lämpliga åtgärder för att stärka rätten 
till lika lön.

_________________ _________________
43 SWD(2020)50. Se även 2013 års rapport 
till rådet och Europaparlamentet om 
tillämpningen av direktiv 2006/54/EG, 
COM(2013) 861 final.

43 SWD(2020)50. Se även 2013 års rapport 
till rådet och Europaparlamentet om 
tillämpningen av direktiv 2006/54/EG, 
COM(2013) 861 final.

Or. fr

Ändringsförslag 191
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Utvärderingen år 202043 påvisade 
att tillämpningen av likalöneprincipen 
försvåras av att den som utsatts för 
könsdiskriminering hindras av bristande 

(7) Utvärderingen år 202043 påvisade 
att tillämpningen av likalöneprincipen 
försvåras av att den som utsatts för 
könsdiskriminering hindras av bristande 
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insyn i lönesättningen, bristande 
rättssäkerhet i fråga om begreppet 
”likvärdigt arbete” och processuella hinder. 
Arbetstagarna har inte den information som 
behövs för att framgångsrikt driva talan om 
rätten till lika lön, i synnerhet information 
om lönenivåerna för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Rapporten visade att bättre insyn skulle 
möjliggöra upptäckt av könsrelaterad olika 
behandling och lönediskriminering i 
företag och organisationer. Den skulle 
också ge de anställda, arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter möjligheter att 
vidta lämpliga åtgärder för att stärka rätten 
till lika lön.

insyn i lönesättningen, bristande 
rättssäkerhet i fråga om begreppet 
”likvärdigt arbete” och processuella hinder. 
Arbetstagarna har inte den information som 
behövs för att framgångsrikt driva talan om 
rätten till lika lön, i synnerhet information 
om lönenivåerna för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Rapporten visade att bättre insyn skulle 
möjliggöra upptäckt av olika behandling på 
grund av kön och lönediskriminering i 
företag och organisationer. Den skulle 
också ge de anställda, arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter möjligheter att 
vidta lämpliga åtgärder för att stärka rätten 
till lika lön.

_________________ _________________
43 SWD(2020)50. Se även 2013 års rapport 
till rådet och Europaparlamentet om 
tillämpningen av direktiv 2006/54/EG, 
COM(2013) 861 final.

43 SWD(2020)50. Se även 2013 års rapport 
till rådet och Europaparlamentet om 
tillämpningen av direktiv 2006/54/EG, 
COM(2013) 861 final.

Or. en

Ändringsförslag 192
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I kommissionens rekommendation 
2014/124/EU1a uppmanas 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för 
insyn i lönesättningen och att, i enlighet 
med domstolens rättspraxis, förtydliga 
begreppet lika lön för likvärdigt arbete i 
sin nationella lagstiftning på grundval av 
objektiva kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär, samtidigt som det anges 
centrala åtgärder för att hjälpa 
medlemsstaterna att stärka tillämpningen 
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av principen. Kommissionen konstaterar i 
sin rapport av den 20 november 2017 om 
tillämpningen av kommissionens 
rekommendation om stärkande av 
principen om lika lön för kvinnor och 
män genom bättre insyn att endast ett 
fåtal medlemsstater har anpassat sina 
nationella rättssystem för att stärka 
principen om lika lön för likvärdigt arbete 
till följd av rekommendationen, och 
framhåller därför behovet av ytterligare 
riktade åtgärder på unionsnivå för 
förverkligande av insyn i lönesättningen.
_________________
1a Kommissionens rekommendation 
2014/124/EU av den 7 mars 2014 om 
stärkande av principen om lika lön för 
kvinnor och män genom bättre insyn 
(EUT L 69, 8.3.2014, s. 112).

Or. en

Ändringsförslag 193
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I den studie från februari 2020 
som genomfördes till förmån för utskottet 
för sysselsättning och sociala frågor av 
Europaparlamentets generaldirektorat för 
unionens interna politik vad gäller 
ekonomisk politik, vetenskapspolitik och 
frågor om livskvalitet fastställdes det att 
många av de argument som framförs för 
såväl som emot bindande åtgärder för 
insyn i lönesättningen inte grundas på 
fakta8a.
_________________
8a PE 642.379, s. 8.

Or. es
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Ändringsförslag 194
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Kommissionens efterföljande 
konsekvensbedömning inför förslaget till 
detta direktiv visar att åtgärderna för 
insyn i lönesättningen stöds av ungefär 
58,8 % av de tillfrågade22a.
_________________
22a SWD(2021)42, s. 172.

Or. es

Ändringsförslag 195
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Efter en noggrann utvärdering av 
det befintliga regelverket om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete44 och ett 
omfattande och inkluderande samråd45 
tillkännagavs i jämställdhetsstrategin för 
2020–202546 bindande åtgärder om insyn i 
lönesättningen.

(8) Efter en noggrann utvärdering av 
det befintliga regelverket om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete44 och ett 
omfattande och inkluderande samråd45 
tillkännagavs i jämställdhetsstrategin för 
2020–202546 bindande åtgärder om insyn i 
lönesättningen. I stället för att enbart 
handla om jämlika löner kan dessa 
åtgärder emellertid avse fastställandet av 
kriterier och utvärderingar av mål som är 
icke-diskriminerande.

_________________ _________________
44 Utvärdering av relevanta bestämmelser i 
direktiv 2006/54/EG som genomför 
fördragets princip om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete, SWD(2020)50. Rapport 
om genomförandet av EU:s handlingsplan 
2017–2019 om att åtgärda löneklyftan 

44 Utvärdering av relevanta bestämmelser i 
direktiv 2006/54/EG som genomför 
fördragets princip om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete, SWD(2020)50. Rapport 
om genomförandet av EU:s handlingsplan 
2017–2019 om att åtgärda löneklyftan 
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mellan kvinnor och män, COM(2020) 101. mellan kvinnor och män, COM(2020) 101.
45 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2020-33490_en

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

46 Meddelande från kommissionen av den 5 
mars 2020: ”En jämlikhetsunion: 
jämställdhetsstrategi för 2020-2025”, 
COM(2020)152 final.

46 Meddelande från kommissionen av den 5 
mars 2020: ”En jämlikhetsunion: 
jämställdhetsstrategi för 2020-2025”, 
COM(2020)152 final.

Or. es

Ändringsförslag 196
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Covid-19-pandemin och dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser har 
haft en oproportionerligt stor inverkan på 
kvinnorna och jämställdheten, då de 
förlorade arbetstillfällena framför allt har 
funnits inom kvinnodominerade sektorer, 
och effekterna av pandemin kommer att 
öka ojämställdheten och löneskillnaderna 
mellan könen ytterligare om inte 
återhämtningsåtgärderna är 
jämställdhetsmedvetna. Effekterna av 
covid-19-pandemin har därför gjort det 
ännu mer angeläget att ta tag i frågan om 
lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Att 
stärka tillämpningen av principen om lika 
lön genom ytterligare åtgärder är särskilt 
viktigt för att se till att de framsteg som 
har gjorts när det gäller att ta itu med 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
inte äventyras.

Or. en

Ändringsförslag 197
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Covid-19-pandemin och dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser har 
haft en oproportionerligt stor inverkan på 
kvinnorna och jämställdheten, då de 
förlorade arbetstillfällena framför allt har 
funnits inom kvinnodominerade 
sektorer1a och effekterna av pandemin 
kommer att öka ojämställdheten och 
löneskillnaden mellan könen ytterligare 
om inte återhämtningsåtgärderna är 
jämställdhetsmedvetna. Effekterna av 
covid-19-pandemin har därför gjort det 
ännu mer angeläget att ta tag i frågan om 
lika lön för lika eller likvärdigt arbete.
_________________
1a 
https://eige.europa.eu/publications/povert
y-gender-and-intersecting-inequalities-in-
the-eu, kommissionens rapport från 2021 
om jämställdheten i EU. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/aid_development_cooperation_fundamen
tal_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Covid-19-pandemin och dess 
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ekonomiska och sociala konsekvenser har 
haft en oproportionerligt stor inverkan på 
kvinnorna och jämställdheten, då de 
förlorade arbetstillfällena framför allt har 
funnits inom lågavlönade 
kvinnodominerade sektorer, och 
effekterna av pandemin kommer att öka 
ojämställdheten och löneskillnaden 
mellan könen ytterligare om inte 
återhämtningsåtgärderna är 
jämställdhetsmedvetna. Effekterna av 
covid-19-pandemin har därför gjort det 
ännu mer angeläget att ta tag i frågan om 
lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 199
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Redan före covid-19-pandemin var 
situationen för invandrade och utländska 
kvinnliga arbetstagare svår. Det behövs 
framför allt förändringar i statlig praxis 
och lagstiftning för att effektivt ta itu med 
och bekämpa exploateringen av 
invandrade och utländska arbetstagare. 
Det är lättare för utländska arbetstagare 
att förstå arbetslivets regler och att 
integreras generellt om de kan de lokala 
språken; på så sätt får de bättre verktyg 
för att jämföra sina löner med andra 
arbetstagare och få tillgång till 
information samt öka insynen i lönerna. 
Det är därför nödvändigt att hitta sätt att 
göra myndigheterna mer uppmärksamma 
på utnyttjandet av invandrade och 
utländska arbetstagare och att utveckla 
såväl flerspråkiga som fria kanaler och 
tjänster för invandrade och utländska 
arbetstagare för detta ändamål.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Horisontell segregering, inklusive 
överrepresentation av kvinnor inom 
lågavlönade serviceyrken, är ett 
strukturellt problem som avsevärt bidrar 
till löneskillnaderna mellan könen och 
ger upphov till komplexa utmaningar när 
det gäller att förverkliga högkvalitativa 
arbetstillfällen och principen om lika lön. 
Covid-19-pandemin har också visat på 
värdet, synligheten och erkännandet av 
kvinnors arbete inom tjänster i första 
ledet, såsom hälso- och sjukvård, 
lokalvård, barnomsorg, social omsorg och 
omsorgsboenden för äldre och andra 
omsorgsbehövande vuxna. 
Kompletterande åtgärder för att ta itu med 
problemet måste också inriktas på att 
förbättra arbetsvillkoren och 
karriärutsikterna för sådana yrken.

Or. en

Ändringsförslag 201
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Covid-19-pandemin har också 
belyst värdet, synligheten och 
erkännandet av kvinnors arbete inom 
offentliga och grundläggande tjänster i 
första ledet, såsom lokalvård, 
barnomsorg, social omsorg, 
omsorgsboenden för äldre och andra 
omsorgsbehövande vuxna samt samhälls- 
och hälso- och sjukvårdstjänster i första 
ledet. Den har också belyst den fortsatta 
undervärderingen av det arbete som 
huvudsakligen utförs av kvinnor, såsom 
vård och omsorg, och vikten av arbete av 
god kvalitet och rättvis lön.

Or. en

Ändringsförslag 202
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Löneskillnaderna mellan könen 
orsakas av många olika strukturella 
faktorer, varav en del kan tillskrivas 
direkt eller indirekt lönediskriminering 
mellan könen. Det rör sig bland annat om 
könssegregerade arbetsmarknader och 
sektorer, den historiska undervärderingen 
av kvinnors arbete, traditionella 
könsstereotyper (till exempel 
förväntningen att kvinnor ska fungera 
som de huvudsakliga omsorgsgivarna för 
barn och omsorgsbehövande vuxna samt 
brist på åtgärder för balans mellan arbete 
och privatliv och tillhandahållande av 
stödtjänster) och omedvetna 
könsfördomar på arbetsplatsen. 
Omedvetna könsfördomar inbegriper 
oavsiktliga och automatiska mentala 
associationer kring kön vilka härrör från 
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traditioner, normer, värderingar, kultur, 
stereotyper eller erfarenheter. Dessa 
faktorer leder till avbrott i karriären, 
avbrott i arbetslivet, deltidsarbete, otrygga 
löner och arbetsvillkor, kvarstående 
”glastak” och ”klibbiga golv” samt 
könsdiskriminering inom lönestrukturer 
och lönesättningsmetoder, och 
kulminerar i en pensionsklyfta mellan 
könen som är mer än dubbelt så stor som 
löneklyftan mellan könen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Åtgärder behövs därför för att öka 
insynen i lönesättningen, uppmuntra 
företagen att se över sina lönestrukturer för 
att säkerställa lika lön för kvinnor och män 
med samma eller likvärdigt arbete och ge 
personer som utsatts för diskriminering 
möjlighet att åberopa sin rätt till lika lön. 
Detta bör kompletteras av bestämmelser 
som förtydligar befintliga rättsbegrepp 
(såsom ”lön” och ”arbete av lika värde”) 
samt åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning, samtidigt som man 
fullt ut respekterar de olika 
arbetsmarknadsmodellerna i 
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medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 204
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Olika slags åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. 
Segregeringen på arbetsmarknaden är en 
av de främsta orsakerna till lönegapet och 
måste åtgärdas. En bristande insyn 
generellt i lönesättningen inom företagen 
befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 206
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del 
kan tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 

(9) En bristande insyn generellt i 
lönesättningen inom företagen befäster en 
situation där könsdiskriminerande 
lönesättning och särbehandling inte 
upptäcks eller är svår att bevisa. Bindande 
åtgärder behövs därför för att öka insynen i 
lönesättningen, uppmuntra företagen att se 
över sina lönestrukturer för att säkerställa 
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bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

lika lön för lika eller likvärdigt arbete och 
ge personer som utsatts för diskriminering 
möjlighet att åberopa sin rätt till lika lön. 
Detta bör kompletteras av bestämmelser 
som förtydligar befintliga rättsbegrepp 
(såsom ”lön” och ”arbete av lika värde”) 
samt åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning. Åtgärder för insyn i 
lönesättningen som visar på 
löneskillnader mellan könen kan medföra 
betydande framsteg i arbetet med att 
undanröja löneskillnaderna mellan könen 
och blottlägga undervärderingen av 
kvinnors arbete och den könsbaserade 
segmenteringen av arbetsmarknaden. 
Enbart insyn i lönesättningen kan inte 
åtgärda strukturella och befintliga klyftor 
mellan könen, men är ett första steg i 
riktning mot att undanröja denna 
ojämställdhet, och bör kompletteras med 
ytterligare åtgärder som syftar till att 
minska löneskillnaderna mellan könen 
och pensions- och omsorgsklyftorna samt 
bekämpa feminiseringen av fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 207
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår 
att bevisa. Bindande åtgärder behövs 
därför för att öka insynen i 
lönesättningen, uppmuntra företagen att 

(9) Löneskillnader mellan män och 
kvinnor kan orsakas av olika faktorer, 
varav en del kan tillskrivas direkt eller 
indirekt löneskriminering. Åtgärder behövs 
därför som säkerställer att lönekriterierna 
är objektiva och som uppmuntrar 
arbetsmarknadens parter att samarbeta 
för lika lön för kvinnor och män med 
samma eller likvärdigt arbete. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
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se över sina lönestrukturer för att 
säkerställa lika lön för kvinnor och män 
med samma eller likvärdigt arbete och ge 
personer som utsatts för diskriminering 
möjlighet att åberopa sin rätt till lika lön. 
Detta bör kompletteras av bestämmelser 
som förtydligar befintliga rättsbegrepp 
(såsom ”lön” och ”arbete av lika värde”) 
samt åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

Or. es

Motivering

Könsideologin har inget stöd i artikel 157 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 208
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen, 
könsstereotyper, horisontell segregering 
och förekomsten av glastak (att kvinnor 
hindras från att nå högre befattningar) 
och klibbigt golv (att kvinnor får sämre 
betalda arbeten). En bristande insyn 
generellt i lönesättningen inom företagen 
befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
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till rättslig prövning. kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning. För att effektivt 
bekämpa ojämställdhet måste det 
upprättas lagstiftningsinstrument som kan 
säkerställa bättre arbetsmarknadstillträde 
för kvinnor, karriärsmässig insyn, en 
bättre politik för balans mellan privatliv 
och arbete som även uppmuntrar ett delat 
omsorgsansvar.

Or. it

Ändringsförslag 209
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

(9) Löneskillnader mellan kvinnliga 
och manliga arbetstagare orsakas av olika 
faktorer, varav en del kan tillskrivas direkt 
eller indirekt löneskriminering på grund av 
kön. En bristande insyn generellt i 
lönesättningen inom företagen befäster en 
situation där lönesättning och 
särbehandling på grund av kön inte 
upptäcks eller är svår att bevisa. Bindande 
åtgärder behövs därför för att öka insynen i 
lönesättningen, uppmuntra företagen att se 
över sina lönestrukturer för att säkerställa 
lika lön för kvinnor och män med samma 
eller likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att bättre förstå detta direktiv 
används uttrycket ”i all deras mångfald” i 
detta direktiv för att uttrycka att när 
kvinnor eller män nämns är dessa 
heterogena kategorier, bland annat när 
det gäller kön, könsidentitet, könsuttryck 
eller könsegenskaper. Det bekräftar 
beslutsamheten att inte lämna någon 
utanför och att uppnå ett jämställt Europa 
för alla, oavsett kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 211
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 

(9) Löneskillnader mellan könen 
orsakas av olika faktorer, varav en del kan 
tillskrivas direkt eller indirekt 
löneskriminering mellan könen. En 
bristande insyn generellt i lönesättningen 
inom företagen befäster en situation där 
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könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete och ge personer som 
utsatts för diskriminering möjlighet att 
åberopa sin rätt till lika lön. Detta bör 
kompletteras av bestämmelser som 
förtydligar befintliga rättsbegrepp (såsom 
”lön” och ”arbete av lika värde”) samt 
åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

könsdiskriminerande lönesättning och 
särbehandling inte upptäcks eller är svår att 
bevisa. Bindande åtgärder behövs därför 
för att öka insynen i lönesättningen, 
uppmuntra företagen att se över sina 
lönestrukturer för att säkerställa lika lön för 
kvinnor och män med samma eller 
likvärdigt arbete, främja antagandet av 
korrigerande åtgärder på plats där 
omotiverade skillnader konstateras och ge 
personer som utsatts för diskriminering 
möjlighet att åberopa sin rätt till lika lön. 
Detta bör kompletteras av bestämmelser 
som förtydligar befintliga rättsbegrepp 
(såsom ”lön” och ”arbete av lika värde”) 
samt åtgärder för att förbättra 
efterlevnadsmekanismerna och tillgången 
till rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 212
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör, i enlighet 
med nationell praxis, använda alla 
tillgängliga medel för att höja lönerna för 
samtliga arbetstagare, särskilt nationella 
minimilöner, och förbättra karriär- och 
yrkesförutsättningar.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

(10) Politiken för balans mellan arbete 
och privatliv bör bidra till att uppnå 
jämställdhet genom att främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden. 
Tillämpningen av principen om lika lön för 
kvinnor och män bör förbättras genom 
undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 214
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, neutrala och opartiska 
kriterier som inte är diskriminerande mot 
män eller kvinnor, såsom prestation, 
kompetens och lojalitet gentemot 
företagets mål.

Or. es

Motivering

Könsideologin har inget stöd i artikel 157 i EUF-fördraget.

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

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering genom insyn och 
korrigerande åtgärder. Detta hindrar inte 
att arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 216
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för lika eller likvärdigt arbete för 
kvinnor och män bör förbättras genom 
undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 217
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 218
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män bör förbättras 
genom undanröjande av direkt och indirekt 
lönediskriminering. Detta hindrar inte att 
arbetsgivarna ger arbetstagare som utför 
samma eller likvärdigt arbete olika lön, 
utifrån objektiva, könsneutrala och 
opartiska kriterier, såsom prestation och 
kompetens.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Ändringsförslag 219
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Europaparlamentets 
utredningstjänst har slagit fast att 
förslaget till direktiv tycks ha utformats 
utifrån en på förhand utvald åsikt3a.
_________________
3a PE 662.647, s. 5.

Or. es

Ändringsförslag 220
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Europabolag (SE-bolag) är ett 
slags aktiebolag som skapats genom 
unionsrätten och som gör att ett företag 
kan förvaltas i olika europeiska länder 
enligt ett och samma regelverk, och bör 
därför vara det naturliga föremålet för de 
åtgärder som föreslås i detta direktiv.

Or. es

Ändringsförslag 221
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) Bortsett från den administrativa 
bördan bör inte detta direktiv tillämpas på 
små och medelstora företag (färre än 250 
anställda) på grund av att den 
genomsnittliga lönen i dessa företag inte 
alltid motsvarar den faktiska verkligheten 
i snabbt föränderliga miljöer som kräver 
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individanpassning till varje enskild 
arbetstagare. I dessa fall kan genomsnittet 
vara snedvridet på grund av att några 
arbetstagares löner sticker ut avsevärt.

Or. es

Ändringsförslag 222
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 10d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10d) De åtgärder som föreslås i detta 
direktiv bör inte få leda till den oönskade 
konsekvensen att arbetstagare avskedas 
för att den genomsnittliga lönenivån 
måste sänkas om detta direktiv ska kunna 
efterlevas, vilket särskilt gäller små och 
medelstora företag (färre än 250 
arbetstagare).

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande definierat i 
gällande lag, kollektivavtal och/eller praxis 

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande definierat i 
gällande lag, kollektivavtal och/eller praxis 
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i medlemsstaten, med hänsyn till 
Europeiska unionens domstols 
rättspraxis. Domstolen har i sin 
rättspraxis fastställt kriterier för när en 
person ska anses ha ställning som 
arbetstagare47. Under förutsättning att de 
uppfyller dessa kriterier bör 
hushållsanställda, efterfrågestyrd 
arbetskraft, säsongsarbetare, arbetstagare 
i kupongsystem, arbetstagare på digitala 
plattformar, praktikanter och lärlingar 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Uppgifter om 
arbetets faktiska utförande, inte parternas 
beskrivning av förhållandet, bör ligga till 
grund för fastställande av om ett 
anställningsförhållande föreligger.

i medlemsstaten.

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
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Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande definierat i 
gällande lag, kollektivavtal och/eller praxis 
i medlemsstaten, med hänsyn till 
Europeiska unionens domstols rättspraxis. 
Domstolen har i sin rättspraxis fastställt 
kriterier för när en person ska anses ha 
ställning som arbetstagare47. Under 
förutsättning att de uppfyller dessa kriterier 
bör hushållsanställda, efterfrågestyrd 
arbetskraft, säsongsarbetare, arbetstagare i 
kupongsystem, arbetstagare på digitala 
plattformar, praktikanter och lärlingar 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Uppgifter om arbetets 
faktiska utförande, inte parternas 
beskrivning av förhållandet, bör ligga till 
grund för fastställande av om ett 
anställningsförhållande föreligger.

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag enligt definitionen i 
direktiv 2008/104 samt atypiska 
anställningsformer såsom 
nolltimmarskontrakt och avtal för 
skyddat/beledsagat arbete – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande definierat i 
gällande lag, kollektivavtal och/eller praxis 
i medlemsstaten, med hänsyn till 
Europeiska unionens domstols rättspraxis. 
Domstolen har i sin rättspraxis fastställt 
kriterier för när en person ska anses ha 
ställning som arbetstagare47. Under 
förutsättning att de uppfyller dessa kriterier 
bör hushållsanställda, efterfrågestyrd 
arbetskraft, säsongsarbetare, arbetstagare i 
kupongsystem, arbetstagare på digitala 
plattformar, praktikanter och lärlingar 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Uppgifter om arbetets 
faktiska utförande, inte parternas 
beskrivning av förhållandet, bör ligga till 
grund för fastställande av om ett 
anställningsförhållande föreligger.

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

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

mot Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

Or. en

Ändringsförslag 225
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande definierat i 
gällande lag, kollektivavtal och/eller praxis 
i medlemsstaten, med hänsyn till 
Europeiska unionens domstols rättspraxis. 
Domstolen har i sin rättspraxis fastställt 
kriterier för när en person ska anses ha 
ställning som arbetstagare47. Under 
förutsättning att de uppfyller dessa kriterier 
bör hushållsanställda, efterfrågestyrd 
arbetskraft, säsongsarbetare, arbetstagare i 
kupongsystem, arbetstagare på digitala 
plattformar, praktikanter och lärlingar 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Uppgifter om arbetets 
faktiska utförande, inte parternas 
beskrivning av förhållandet, bör ligga till 
grund för fastställande av om ett 
anställningsförhållande föreligger.

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande, och i synnerhet på 
egenföretagare som är ekonomiskt 
beroende av den upphandlande enheten, 
enligt definition i gällande lag, 
kollektivavtal och/eller praxis i 
medlemsstaten, med hänsyn till Europeiska 
unionens domstols rättspraxis. Domstolen 
har i sin rättspraxis fastställt kriterier för 
när en person ska anses ha ställning som 
arbetstagare47. Under förutsättning att de 
uppfyller dessa kriterier bör 
hushållsanställda, efterfrågestyrd 
arbetskraft, säsongsarbetare, arbetstagare i 
kupongsystem, arbetstagare på digitala 
plattformar, praktikanter och lärlingar 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Uppgifter om arbetets 
faktiska utförande, inte parternas 
beskrivning av förhållandet, bör ligga till 
grund för fastställande av om ett 
anställningsförhållande föreligger.

_________________ _________________
47 Mål C-66/85, Deborah Lawrie-Blum mot 
Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284; mål C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère mot 

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

Premier ministre m.fl., 
ECLI:EU:C:2010:612; mål C-229/14, 
Ender Balkaya mot Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455; mål C-413/13, FNV 
Kunsten Informatie en Media mot Staat der 
Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; mål 
C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik 
gGmbH mot Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883; mål C-658/18, UX 
mot Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

Or. pt

Ändringsförslag 226
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande definierat i 
gällande lag, kollektivavtal och/eller praxis 
i medlemsstaten, med hänsyn till 
Europeiska unionens domstols rättspraxis. 
Domstolen har i sin rättspraxis fastställt 
kriterier för när en person ska anses ha 
ställning som arbetstagare47. Under 
förutsättning att de uppfyller dessa kriterier 
bör hushållsanställda, efterfrågestyrd 
arbetskraft, säsongsarbetare, arbetstagare i 
kupongsystem, arbetstagare på digitala 
plattformar, praktikanter och lärlingar 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Uppgifter om arbetets 
faktiska utförande, inte parternas 
beskrivning av förhållandet, bör ligga till 
grund för fastställande av om ett 

(11) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare – däribland deltidsarbetande, 
visstidsanställda och personer som är 
anställda av eller står i ett 
anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag – som har ett 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande definierat i 
gällande lag, kollektivavtal och/eller praxis 
i medlemsstaten, med hänsyn till den 
nationella domstolens och Europeiska 
unionens domstols rättspraxis. Såväl 
domstolen som de nationella domstolarna 
har i sin rättspraxis fastställt kriterier för 
när en person ska anses ha ställning som 
arbetstagare47. Under förutsättning att de 
uppfyller dessa kriterier bör 
hushållsanställda, efterfrågestyrd 
arbetskraft, säsongsarbetare, arbetstagare i 
kupongsystem, arbetstagare på digitala 
plattformar, praktikanter och lärlingar 
omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Uppgifter om arbetets 
faktiska utförande, inte parternas 
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anställningsförhållande föreligger. beskrivning av förhållandet, bör ligga till 
grund för fastställande av om ett 
anställningsförhållande föreligger.

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

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

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån 
att åberopa sin rätt till lika lön och 
vägleda arbetsgivarna när de säkerställer 
denna rätt bör centrala begrepp avseende 
lika lön, såsom ”lön” och ”arbete av lika 
värde” förtydligas i enlighet med 
domstolens rättspraxis. Detta bör 
underlätta tillämpningen av dessa 
begrepp, i synnerhet för små och 
medelstora företag.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 228
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av lönesättning 
som är diskriminerande mot män eller 
kvinnor ifrån att åberopa sin rätt till lika 
lön och vägleda arbetsgivarna i vissa 
särskilda situationer när de säkerställer 
denna rätt bör centrala begrepp avseende 
lika lön, såsom ”lön” och ”arbete av lika 
värde” förtydligas i enlighet med 
domstolens rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp. I alla 
händelser bör detta direktiv inte få 
medföra en orimligt stor administrativ 
börda för små och medelstora företag 
(färre än 250 arbetstagare).

Or. es

Ändringsförslag 229
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 



PE699.041v01-00 54/197 AM\1241194SV.docx

SV

tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora 
börsnoterade företag.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och  medelstora 
börsnoterade företag.

Or. en

Ändringsförslag 231
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
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bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

Or. it

Ändringsförslag 232
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
könsdiskriminerande lönesättning ifrån att 
åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(12) För att undanröja sådant som 
hindrar den som drabbats av 
lönediskriminering på grund av kön ifrån 
att åberopa sin rätt till lika lön och vägleda 
arbetsgivarna när de säkerställer denna rätt 
bör centrala begrepp avseende lika lön, 
såsom ”lön” och ”arbete av lika värde” 
förtydligas i enlighet med domstolens 
rättspraxis. Detta bör underlätta 
tillämpningen av dessa begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Principen lika lön för kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete 
bör följas med avseende på lön samt alla 

(13) Principen lika lön för kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete 
bör följas med avseende på lön samt alla 
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övriga förmåner i form av kontanter eller 
naturaförmåner som arbetstagaren, direkt 
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund 
av anställningen. I enlighet med 
domstolens rättspraxis48 bör begreppet 
”lön” inte bara omfatta grundlön utan 
även ytterligare förmåner såsom bonusar, 
övertidsersättning, reseersättning 
(inklusive tjänstebil som tillhandahålls av 
arbetsgivaren samt resekort), 
bostadsbidrag, utbildningsbidrag, 
avgångsvederlag, lagstadgad sjuklön, 
lagstadgad kompensation och 
tjänstepension. Det bör omfatta alla typer 
av ersättning som lämnas enligt lag eller 
kollektivavtal.

övriga förmåner i form av kontanter eller 
naturaförmåner som arbetstagaren, direkt 
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund 
av anställningen.

_________________
48 Till exempel mål C-58/81, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot 
Storhertigdömet Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215; mål C-171/88, 
Rinner-Kulhn mot FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; mål C-147/02 
Alabaster mot Woolwhich plc and 
Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; mål C-342/93 - 
Gillespie m.fl. ECLI:EU:C:1996:46; mål 
C-278/93 Freers and Speckmann mot 
Deutsche Bundepost, 
ECLI:EU:C:1996:83; mål C-12/81, 
Eileen Garland mot British Rail 
Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44; mål C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mot Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246 
och mål C-33/89, Maria Kowalska mot 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

Or. en

Ändringsförslag 234
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
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Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Principen lika lön för kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete 
bör följas med avseende på lön samt alla 
övriga förmåner i form av kontanter eller 
naturaförmåner som arbetstagaren, direkt 
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund 
av anställningen. I enlighet med 
domstolens rättspraxis48 bör begreppet 
”lön” inte bara omfatta grundlön utan även 
ytterligare förmåner såsom bonusar, 
övertidsersättning, reseersättning (inklusive 
tjänstebil som tillhandahålls av 
arbetsgivaren samt resekort), 
bostadsbidrag, utbildningsbidrag, 
avgångsvederlag, lagstadgad sjuklön, 
lagstadgad kompensation och 
tjänstepension. Det bör omfatta alla typer 
av ersättning som lämnas enligt lag eller 
kollektivavtal.

(13) Principen lika lön för kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete 
bör följas med avseende på lön samt alla 
övriga förmåner i form av kontanter eller 
naturaförmåner som arbetstagaren, direkt 
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund 
av anställningen. I enlighet med 
domstolens rättspraxis48 bör begreppet 
”lön” inte bara omfatta grundlön utan även 
ytterligare förmåner såsom bonusar, 
övertidsersättning, reseersättning (inklusive 
tjänstebil som tillhandahålls av 
arbetsgivaren samt resekort), 
bostadsbidrag, utbildningsbidrag och 
avgångsvederlag. Det bör omfatta alla 
typer av ersättning som arbetsgivaren är 
skyldig att tillhandahålla enligt vid den 
tidpunkten gällande lag eller 
kollektivavtal.

_________________ _________________
48 Till exempel mål C-58/81, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot 
Storhertigdömet Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215; mål C-171/88, 
Rinner-Kulhn mot FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; mål C-147/02 
Alabaster mot Woolwhich plc and 
Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; mål C-342/93 - 
Gillespie m.fl. ECLI:EU:C:1996:46; mål 
C-278/93 Freers and Speckmann mot 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 
mål C-12/81, Eileen Garland mot British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44; mål C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mot Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246 
och mål C-33/89, Maria Kowalska mot 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

48 Till exempel mål C-58/81, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot 
Storhertigdömet Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215; mål C-171/88, 
Rinner-Kulhn mot FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; mål C-147/02 
Alabaster mot Woolwhich plc and 
Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; mål C-342/93 - 
Gillespie m.fl. ECLI:EU:C:1996:46; mål 
C-278/93 Freers and Speckmann mot 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 
mål C-12/81, Eileen Garland mot British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44; mål C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mot Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246 
och mål C-33/89, Maria Kowalska mot 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

Or. es
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Motivering

Det vore oproportionerligt att kräva högre ersättning från alla medlemsstaternas nationella 
budgetar för lagstadgad sjuklön, lagstadgad kompensation och tjänstepension.

Ändringsförslag 235
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Principen lika lön för kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete 
bör följas med avseende på lön samt alla 
övriga förmåner i form av kontanter eller 
naturaförmåner som arbetstagaren, direkt 
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund 
av anställningen. I enlighet med 
domstolens rättspraxis48 bör begreppet 
”lön” inte bara omfatta grundlön utan även 
ytterligare förmåner såsom bonusar, 
övertidsersättning, reseersättning (inklusive 
tjänstebil som tillhandahålls av 
arbetsgivaren samt resekort), 
bostadsbidrag, utbildningsbidrag, 
avgångsvederlag, lagstadgad sjuklön, 
lagstadgad kompensation och 
tjänstepension. Det bör omfatta alla typer 
av ersättning som lämnas enligt lag eller 
kollektivavtal.

(13) Principen lika lön för kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete 
bör följas med avseende på lön samt alla 
övriga förmåner i form av kontanter eller 
naturaförmåner som arbetstagaren, direkt 
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund 
av anställningen. I enlighet med 
domstolens rättspraxis48 bör begreppet 
”lön” inte bara omfatta grundlön utan även 
ytterligare förmåner såsom bonusar, 
övertidsersättning, reseersättning (inklusive 
tjänstebil som tillhandahålls av 
arbetsgivaren samt resekort), bidrag till 
kost och logi, utbildningsbidrag, 
avgångsvederlag, lagstadgad sjuklön, 
lagstadgad kompensation och 
tjänstepension. Det bör omfatta alla typer 
av ersättning som lämnas enligt lag eller 
kollektivavtal.

_________________ _________________
48 Till exempel mål C-58/81, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot 
Storhertigdömet Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215; mål C-171/88, 
Rinner-Kulhn mot FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; mål C-147/02 
Alabaster mot Woolwhich plc and 
Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; mål C-342/93 - 
Gillespie m.fl. ECLI:EU:C:1996:46; mål 
C-278/93 Freers and Speckmann mot 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 

48 Till exempel mål C-58/81, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot 
Storhertigdömet Luxemburg, 
ECLI:EU:C:1982:215; mål C-171/88, 
Rinner-Kulhn mot FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; mål C-147/02 
Alabaster mot Woolwhich plc and 
Secretary of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; mål C-342/93 - 
Gillespie m.fl. ECLI:EU:C:1996:46; mål 
C-278/93 Freers and Speckmann mot 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 
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mål C-12/81, Eileen Garland mot British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44; mål C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mot Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246 
och mål C-33/89, Maria Kowalska mot 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

mål C-12/81, Eileen Garland mot British 
Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44; mål C-360/90, 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. 
mot Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246 
och mål C-33/89, Maria Kowalska mot 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

Or. pt

Ändringsförslag 236
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet 
mellan olika grunder för diskriminering 
eller ojämlik behandling där 
arbetstagaren ingår i en eller flera 
grupper som skyddas mot diskriminering 
på grund av kön å ena sidan, och å andra 
sidan till exempel på grund av ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av 

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt.
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de grupper som möter denna typ av 
dubbel diskriminering. Detta direktiv bör 
därför klargöra att sådan 
intersektionalitet i samband med 
könsdiskriminerande lönesättning bör 
beaktas, och på så sätt undanröja 
eventuella tvivel som kan förekomma 
enligt det hittills gällande rättsliga 
ramverket. Därmed bör man kunna 
säkerställa att domstolar eller behöriga 
myndigheter tar vederbörlig hänsyn till 
alla typer av missgynnande som kan bero 
på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet 
och i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

Or. fr

Ändringsförslag 237
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet 

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön. Enligt 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EG får det inte 
förekomma någon direkt eller indirekt 
könsdiskriminering, till exempel i fråga om 
lön. Diskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
förvisso bero på en lönesättning som är 
mindre gynnsam i förhållande till en 
annan person av motsatt kön som utför 
samma eller likvärdigt arbete, men också 
på en bestämmelse, ett kriterium eller 
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mellan olika grunder för diskriminering 
eller ojämlik behandling där 
arbetstagaren ingår i en eller flera 
grupper som skyddas mot diskriminering 
på grund av kön å ena sidan, och å andra 
sidan till exempel på grund av ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av 
de grupper som möter denna typ av 
dubbel diskriminering. Detta direktiv bör 
därför klargöra att sådan intersektionalitet 
i samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

praxis som diskriminerar på grund av kön 
och som gör att den som drabbats får en 
lön som är lägre än lönen som en av 
motsatt kön får för samma eller likvärdigt 
arbete. Detta direktiv bör därför vara helt 
och hållet förenligt med direktiv 
2006/54/EG och inriktas på att undanröja 
kriterier som orsakar sådan indirekt 
diskriminering, i detta fall på grund av 
kön. Därmed bör man kunna säkerställa att 
domstolar eller behöriga myndigheter tar 
vederbörlig hänsyn till alla typer av 
missgynnande som kan bero på indirekt 
lönediskriminering på grund av kön, 
exempelvis vid prövning av om 
diskriminering förekommit och i 
förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

Or. es

Motivering

Det finns ingen bestämmelse om könsideologin i artikel 157 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Dessutom är syftet med detta direktiv att undanröja 
lönediskriminering på grund av kön. Allt som strävar efter att uppnå något utöver detta är 
oproportionerligt i enlighet med dess rättsliga grund och skulle göra det ogiltigt i rättsligt 
hänseende (principen om överskridande av befogenheter).

Ändringsförslag 238
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
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Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i artikel 21.1 i 
stadgan, direktiv 2000/43/EG eller direktiv 
2000/78/EG). Migrerande kvinnor, kvinnor 
med funktionsnedsättning och kvinnor av 
en viss ras eller med ett visst etniskt eller 
socialt ursprung befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar, det 
jämställdhetsorgan som utsetts i enlighet 
med artikel 20 i direktiv 2006/54/EG eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
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kompensation eller sanktioner. som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner. Detta 
direktiv bör också säkerställa att särskilda 
hinder och behov för kvinnor med 
funktionsnedsättning beaktas, bland 
annat när det gäller dess 
tillämpningsområde, 
informationstillgänglighet, rätt till 
ersättning och uppdelning av uppgifter i 
enlighet med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. En intersektionell 
strategi är avgörande för att man ska 
kunna förstå, åtgärda och få bukt med de 
många former av diskriminering som 
ligger bakom lönegapet för kvinnor i all 
deras mångfald.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
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Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor och kvinnor med 
funktionsnedsättning befinner sig i en av 
de grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner. Detta 
direktiv bör också säkerställa att särskilda 
hinder och behov för kvinnor med 
funktionsnedsättning beaktas, i enlighet 
med FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 240
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön, och därmed 
genomförs principen om lika lön genom 
att direkt eller indirekt diskriminering på 
grund av kön förbjuds i alla löneaspekter 
och lönevillkor när det gäller samma eller 
likvärdigt arbete. Könsdiskriminering i 
lönesättningen där den utsattas kön är en 
avgörande faktor kan i praktiken yttra sig 
på många olika sätt. Den kan medföra 
intersektionalitet mellan olika grunder för 
diskriminering eller ojämlik behandling där 
arbetstagaren ingår i en eller flera grupper 
som skyddas mot diskriminering på grund 
av kön å ena sidan, och å andra sidan till 
exempel på grund av ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i artikel 21.1 i 
stadgan, direktiv 2000/43/EG eller direktiv 
2000/78/EG). Migrerande kvinnor, kvinnor 
med funktionsnedsättning och kvinnor av 
en viss ras eller med ett visst etniskt eller 
socialt ursprung befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar, det 
jämställdhetsorgan som utsetts i enlighet 
med artikel 20 i direktiv 2006/54/EG eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
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hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner. En 
intersektionell strategi är avgörande för 
attman ska kunna  förstå, åtgärda och få 
bukt med de många former av 
diskriminering som ligger bakom 
lönegapet för kvinnor i all deras 
mångfald.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 



AM\1241194SV.docx 67/197 PE699.041v01-00

SV

sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor och kvinnor med 
funktionsnedsättning befinner sig i en av 
de grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner. Kvinnor 
med funktionsnedsättning bör därför 
också omfattas av direktivet. Detta 
direktiv bör också säkerställa att de 
särskilda hinder som de möter beaktas, 
bland annat när det gäller 
informationstillgänglighet, rätt till 
ersättning och uppdelning av uppgifter, i 
enlighet med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 242
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande i 
såväl materiellt som formellt hänseende, 
exempelvis vid prövning av om 
diskriminering förekommit, beslut om 
lämplig jämförbar person, bedömning av 
proportionalitet och i förekommande fall 
fastställande av kompensation eller 
sanktioner.
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Or. fr

Ändringsförslag 243
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 

(Berör inte den svenska versionen.)  
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hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 244
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
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grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på diskriminering i såväl 
materiellt som formellt hänseende, 
exempelvis vid prövning av om 
diskriminering förekommit, beslut om 
lämplig jämförbar person, bedömning av 
proportionalitet och i förekommande fall 
fastställande av kompensation eller 
sanktioner.

Or. hu

Motivering

Enligt min mening går detta utvidgade begrepp längre än det grundläggande syftet med 
förslaget till direktiv, nämligen att fastställa gemensamma minimikrav för ett bättre och 
effektivare genomförande av principen om lika lön för kvinnor och män. Det kommer 
dessutom att leda till osäkerhet under genomförandet av direktivet när det gäller att erkänna 
förekomsten av diskriminering, välja rätt grund för jämförelse, bedöma proportionaliteten 
och, i förekommande fall, fastställa det kompenserande belopp som begärs eller ålagda 
sanktioner.

Ändringsförslag 245
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 

(14) I artikel 10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt stadfästs 
att Europeiska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
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funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Könsdiskriminering i lönesättningen där 
den utsattas kön är en avgörande faktor kan 
i praktiken yttra sig på många olika sätt. 
Den kan medföra intersektionalitet mellan 
olika grunder för diskriminering eller 
ojämlik behandling där arbetstagaren ingår 
i en eller flera grupper som skyddas mot 
diskriminering på grund av kön å ena 
sidan, och å andra sidan till exempel på 
grund av ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med könsdiskriminerande 
lönesättning bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Enligt artikel 4 i direktiv 
2006/54/EG får det inte förekomma någon 
direkt eller indirekt könsdiskriminering, till 
exempel i fråga om lön. 
Lönediskriminering där den utsattas kön är 
en avgörande faktor kan i praktiken yttra 
sig på många olika sätt. Den kan medföra 
intersektionalitet mellan olika grunder för 
diskriminering eller ojämlik behandling där 
arbetstagaren ingår i en eller flera grupper 
som skyddas mot diskriminering på grund 
av kön å ena sidan, och å andra sidan till 
exempel på grund av ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning (som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG). 
Migrerande kvinnor befinner sig i en av de 
grupper som möter denna typ av dubbel 
diskriminering. Detta direktiv bör därför 
klargöra att sådan intersektionalitet i 
samband med lönediskriminering på 
grund av kön bör beaktas, och på så sätt 
undanröja eventuella tvivel som kan 
förekomma enligt det hittills gällande 
rättsliga ramverket. Därmed bör man 
kunna säkerställa att domstolar eller 
behöriga myndigheter tar vederbörlig 
hänsyn till alla typer av missgynnande som 
kan bero på intersektionalitet mellan olika 
diskrimineringsgrunder i såväl materiellt 
som formellt hänseende, exempelvis vid 
prövning av om diskriminering 
förekommit, beslut om lämplig jämförbar 
person, bedömning av proportionalitet och 
i förekommande fall fastställande av 
kompensation eller sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 246
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
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Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär49.

(15) För att respektera rätten till lika lön 
måste arbetsgivarna ha lönesättning eller 
lönestrukturer som inte ger upphov till 
sådana könsbaserade löneskillnader mellan 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete som inte kan motiveras 
med hjälp av objektiva och könsneutrala 
kriterier. Sådana lönestrukturer bör 
möjliggöra jämförelser mellan värdet av 
olika befattningar inom samma 
organisation. I enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 21 
januari 2021 om EU:s strategi för 
jämställdhet bör arbete anses vara av lika 
värde om det arbete som utförs, på 
grundval av en jämförelse mellan två 
grupper av arbetstagare som inte har 
bildats godtyckligt, är jämförbart, med 
beaktande av objektiva, könsneutrala 
kriterier. Enligt domstolens praxis bör 
arbetets värde bedömas och jämföras med 
hjälp av sådana objektiva kriterier, 
däribland krav på utbildning, 
arbetslivserfarenhet och fortbildning, 
färdigheter, arbetsinsats, ansvarsområden 
och arbetsvillkor49.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär49.

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar inom 
samma organisation.

_________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och 
mål C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] 
ECLI:EU:C:2013:122, punkt 28.

Or. en

Ändringsförslag 248
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning, som kan fastställas genom 
social dialog i samverkan med 
arbetsmarknadens parter, inbegripet 
företrädande fackföreningar på nationell 
nivå och inom olika branscher, eller 
yrkeskårer, eller lönestrukturer som inte 
ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar inom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

(15) Jämställdhet mellan könen är en 
viktig ekonomisk tillgång för att främja 
rättvis och inkluderande ekonomisk 
tillväxt och att minska ojämlikheter är ett 
mål för likabehandling och för 
arbetsmarknadseffektivitet. För att 
respektera rätten till lika lön för kvinnor 
och män måste arbetsgivarna ha 
lönesättning eller lönestrukturer som inte 
ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar inom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Or. en

Ändringsförslag 250
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
inom tillämpningsområdet ha lönesättning 
eller lönestrukturer som inte ger upphov till 
sådana löneskillnader mellan kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete som inte kan motiveras med hjälp av 
objektiva och könsneutrala kriterier. 
Sådana lönestrukturer bör möjliggöra 
jämförelser mellan värdet av olika 
befattningar inom samma organisation. 
Enligt domstolens praxis bör arbetets värde 
bedömas och jämföras med hjälp av sådana 
objektiva kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49. Dessa lönestrukturer bör inte 
inverka negativt på individuell, 
lämplighetsbaserad lönesättning.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, ECLI: EU: 
C: 1999: 241; mål C-381/99, Brunnhofer, 
ECLI:EU:C:2001:358 och mål C-427/11, 
Margaret Kenny m.fl. mot Minister for 
Justice, Equality and Law Reform m.fl. 
[2013] ECLI:EU:C:2013:122, punkt 28.

49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, ECLI: EU: 
C: 1999: 241; mål C-381/99, Brunnhofer, 
ECLI:EU:C:2001:358 och mål C-427/11, 
Margaret Kenny m.fl. mot Minister for 
Justice, Equality and Law Reform m.fl. 
[2013] ECLI:EU:C:2013:122, punkt 28.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
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ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

ha lönesättning som kan fastställas genom 
arbetsmarknadens parter eller 
lönestrukturer som inte ger upphov till 
sådana löneskillnader mellan kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete som inte kan motiveras med hjälp av 
objektiva och könsneutrala kriterier. 
Sådana lönestrukturer bör möjliggöra 
jämförelser mellan värdet av olika 
befattningar inom samma organisation. 
Enligt domstolens praxis bör arbetets värde 
bedömas och jämföras med hjälp av sådana 
objektiva kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Or. en

Ändringsförslag 252
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
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könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar inom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär, vilket redan är praxis i 
kollektivavtal49.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. ECLI:EU:C:2013:122, punkt 
28.

49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. ECLI:EU:C:2013:122, punkt 
28.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar inom 
samma organisation. Arbetets värde bör 
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praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

bedömas och jämföras med hjälp av 
objektiva kriterier, däribland krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat, arbetets 
karaktär samt tillgång och efterfrågan på 
relevant kompetens49.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Or. en

Ändringsförslag 254
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar inom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
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karaktär49. karaktär49.

_________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar nom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär49.

(15) För att respektera rätten till lika lön 
för kvinnor och män måste arbetsgivarna 
ha lönesättning eller lönestrukturer som 
inte ger upphov till sådana löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför samma 
eller likvärdigt arbete som inte kan 
motiveras med hjälp av objektiva och 
könsneutrala kriterier. Sådana 
lönestrukturer bör möjliggöra jämförelser 
mellan värdet av olika befattningar inom 
samma organisation. Enligt domstolens 
praxis bör arbetets värde bedömas och 
jämföras med hjälp av sådana objektiva 
kriterier som exempelvis krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, ansvarsområden, 
arbetsresultat och arbetets karaktär49.

_________________ _________________
49 Till exempel mål C-400/93, Royal 49 Till exempel mål C-400/93, Royal 
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Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; mål 
C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der 
Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999: 241; mål C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358 och mål 
C-427/11, Margaret Kenny m.fl. mot 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform m.fl. [2013] ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa 
att han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen 
av motsatt kön som utför lika eller 
likvärdigt arbete. Om det inte finns någon 
faktisk jämförbar person, bör det vara 
tillåtet att göra jämförelser med en 
hypotetisk person så att arbetstagaren får 
möjlighet att påvisa att han eller hon inte 
fått samma behandling som en hypotetisk 
jämförbar person av motsatt kön. Detta 
skulle undanröja ett stort hinder för 
potentiella offer för könsdiskriminerande 
lönesättning, i synnerhet i starkt 
könssegregerade yrken där kravet på att 
hitta en jämförbar person av motsatt kön 
gör det hart när omöjligt att väcka talan 
avseende likalöneprincipen. Därutöver 
bör arbetstagarna inte heller hindras 
ifrån att åberopa annat underlag, såsom 
statistik eller annan tillgänglig 
information, som ger anledning att anta 

utgår
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att diskriminering förekommit. 
Därigenom skulle det bli möjligt att vidta 
effektivare åtgäder mot könsgrundade 
löneskillnader i könssegregerade 
branscher och yrken.

Or. en

Ändringsförslag 257
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk person 
så att arbetstagaren får möjlighet att påvisa 
att han eller hon inte fått samma 
behandling som en hypotetisk jämförbar 
person av motsatt kön. Detta skulle 
undanröja ett stort hinder för potentiella 
offer för könsdiskriminerande lönesättning, 
i synnerhet i starkt könssegregerade yrken 
där kravet på att hitta en jämförbar person 
av motsatt kön gör det hart när omöjligt att 
väcka talan avseende likalöneprincipen. 
Därutöver bör arbetstagarna inte heller 
hindras ifrån att åberopa annat underlag, 
såsom statistik eller annan tillgänglig 
information, som ger anledning att anta att 
diskriminering förekommit. Därigenom 
skulle det bli möjligt att vidta effektivare 
åtgäder mot könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
annat kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk person 
så att arbetstagaren får möjlighet att påvisa 
att han eller hon inte fått samma 
behandling som en hypotetisk jämförbar 
person av annat kön. Detta undanröjer ett 
stort hinder för potentiella offer för 
könsdiskriminerande lönesättning, i 
synnerhet i starkt könssegregerade yrken 
där kravet på att hitta en jämförbar person 
av annat kön gör det hart när omöjligt att 
väcka talan avseende likalöneprincipen. 
Detta är till exempel fallet inom den 
kvinnodominerade omsorgssektorn, där 
det för kvinnor är mycket svårt att hävda 
att det förekommer könsdiskriminering 
om jämförelsen måste komma från 
samma sektor. En hypotetisk jämförbar 
person skulle främja en objektiv och 
könsneutral utvärdering av vissa arbeten 
och uppmuntra arbetsgivare och 
arbetsmarknadens parter att identifiera 
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undervärderade sektorer och arbeten. 
Därutöver bör arbetstagarna inte heller 
hindras ifrån att åberopa annat underlag, 
såsom statistik eller annan tillgänglig 
information, som ger anledning att anta att 
diskriminering förekommit. Därigenom 
skulle det bli möjligt att vidta effektivare 
åtgärder mot könsgrundade löneskillnader 
i könssegregerade branscher och yrken. I 
detta avseende kan följande metoder för 
att jämföra med en hypotetisk jämförbar 
person eller en grupp av jämförbara 
personer fastställas: Om en arbetstagare 
eller en grupp av arbetstagare inom en 
arbetsgivares arbetsplats inte kan 
jämföras med en jämförbar person eller 
en grupp av jämförbara personer av 
annat kön med hjälp av metoden för att 
jämföra arbete för arbete, får metoden för 
att jämföra proportionellt värde användas. 
Om en jämförelse arbete för arbete eller 
av det proportionella värdet inte är möjlig 
på grund av brist på jämförbara personer, 
kan jämförelsen göras med en jämförbar 
person eller en grupp av jämförbara 
personer av annat kön i ett företag med 
liknande egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 258
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Därutöver bör arbetstagarna inte 
heller hindras ifrån att åberopa annat 
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göra jämförelser med en hypotetisk 
person så att arbetstagaren får möjlighet 
att påvisa att han eller hon inte fått 
samma behandling som en hypotetisk 
jämförbar person av motsatt kön. Detta 
skulle undanröja ett stort hinder för 
potentiella offer för könsdiskriminerande 
lönesättning, i synnerhet i starkt 
könssegregerade yrken där kravet på att 
hitta en jämförbar person av motsatt kön 
gör det hart när omöjligt att väcka talan 
avseende likalöneprincipen. Därutöver bör 
arbetstagarna inte heller hindras ifrån att 
åberopa annat underlag, såsom statistik 
eller annan tillgänglig information, som ger 
anledning att anta att diskriminering 
förekommit. Därigenom skulle det bli 
möjligt att vidta effektivare åtgäder mot 
könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

underlag, såsom statistik eller annan 
tillgänglig information, som ger anledning 
att anta att diskriminering förekommit. 
Därigenom skulle det bli möjligt att vidta 
effektivare åtgärder mot könsgrundade 
löneskillnader i könssegregerade branscher 
och yrken.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk 
person så att arbetstagaren får möjlighet 
att påvisa att han eller hon inte fått 
samma behandling som en hypotetisk 
jämförbar person av motsatt kön. Detta 
skulle undanröja ett stort hinder för 
potentiella offer för könsdiskriminerande 

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person är det särskilt viktigt att 
man inte fokuserar på lönenivån utan på 
de kriterier som fastställts för att avgöra 
nivån, för att kontrollera att de inte är 
diskriminerande utan objektiva. 
Därigenom skulle det bli möjligt att vidta 
effektivare åtgärder mot könsgrundade 
löneskillnader i företag där det inte finns 
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lönesättning, i synnerhet i starkt 
könssegregerade yrken där kravet på att 
hitta en jämförbar person av motsatt kön 
gör det hart när omöjligt att väcka talan 
avseende likalöneprincipen. Därutöver 
bör arbetstagarna inte heller hindras 
ifrån att åberopa annat underlag, såsom 
statistik eller annan tillgänglig 
information, som ger anledning att anta 
att diskriminering förekommit. Därigenom 
skulle det bli möjligt att vidta effektivare 
åtgäder mot könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

någon faktiskt jämförbar person för 
lönejämförelse.

Or. es

Motivering

Den hypotetiska jämförelsen är ett begrepp med stor rättslig tvetydighet och skulle kunna leda 
till enorm godtycklighet, konflikter och tvister. Man bör i stället analysera 
lönesättningskriterierna i syfte att avgöra om de är diskriminerande eller ej.

Ändringsförslag 260
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk 
person så att arbetstagaren får möjlighet 
att påvisa att han eller hon inte fått 
samma behandling som en hypotetisk 
jämförbar person av motsatt kön. Detta 
skulle undanröja ett stort hinder för 
potentiella offer för könsdiskriminerande 
lönesättning, i synnerhet i starkt 

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Därutöver bör arbetstagarna inte 
heller hindras ifrån att åberopa annat 
underlag, såsom statistik eller annan 
tillgänglig information, som ger anledning 
att anta att diskriminering förekommit. 
Därigenom skulle det bli möjligt att vidta 
effektivare åtgärder mot könsgrundade 
löneskillnader i könssegregerade branscher 
och yrken.
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könssegregerade yrken där kravet på att 
hitta en jämförbar person av motsatt kön 
gör det hart när omöjligt att väcka talan 
avseende likalöneprincipen. Därutöver bör 
arbetstagarna inte heller hindras ifrån att 
åberopa annat underlag, såsom statistik 
eller annan tillgänglig information, som ger 
anledning att anta att diskriminering 
förekommit. Därigenom skulle det bli 
möjligt att vidta effektivare åtgäder mot 
könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk 
person så att arbetstagaren får möjlighet 
att påvisa att han eller hon inte fått 
samma behandling som en hypotetisk 
jämförbar person av motsatt kön. Detta 
skulle undanröja ett stort hinder för 
potentiella offer för könsdiskriminerande 
lönesättning, i synnerhet i starkt 
könssegregerade yrken där kravet på att 
hitta en jämförbar person av motsatt kön 
gör det hart när omöjligt att väcka talan 
avseende likalöneprincipen. Därutöver bör 
arbetstagarna inte heller hindras ifrån att 
åberopa annat underlag, såsom statistik 
eller annan tillgänglig information, som ger 

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Detta skulle undanröja ett stort 
hinder för potentiella offer för 
könsdiskriminerande lönesättning, i 
synnerhet i starkt könssegregerade yrken 
där kravet på att hitta en jämförbar person 
av motsatt kön gör det hart när omöjligt att 
väcka talan avseende likalöneprincipen. 
Därutöver bör arbetstagarna inte heller 
hindras ifrån att åberopa annat underlag, 
såsom statistik eller annan tillgänglig 
information, som ger anledning att anta att 
diskriminering förekommit. Därigenom 
skulle det bli möjligt att vidta effektivare 
åtgärder mot könsgrundade löneskillnader 
i könssegregerade branscher och yrken.
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anledning att anta att diskriminering 
förekommit. Därigenom skulle det bli 
möjligt att vidta effektivare åtgäder mot 
könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk person 
så att arbetstagaren får möjlighet att påvisa 
att han eller hon inte fått samma 
behandling som en hypotetisk jämförbar 
person av motsatt kön. Detta skulle 
undanröja ett stort hinder för potentiella 
offer för könsdiskriminerande lönesättning, 
i synnerhet i starkt könssegregerade yrken 
där kravet på att hitta en jämförbar person 
av motsatt kön gör det hart när omöjligt att 
väcka talan avseende likalöneprincipen. 
Därutöver bör arbetstagarna inte heller 
hindras ifrån att åberopa annat underlag, 
såsom statistik eller annan tillgänglig 
information, som ger anledning att anta att 
diskriminering förekommit. Därigenom 
skulle det bli möjligt att vidta effektivare 

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Den jämförbara personen bör vara 
en arbetstagare av motsatt kön som utför 
lika eller likvärdigt arbete på högsta 
lönenivå. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk person 
så att arbetstagaren får möjlighet att påvisa 
att han eller hon inte fått samma 
behandling som en hypotetisk jämförbar 
person av motsatt kön. Detta skulle 
undanröja ett stort hinder för potentiella 
offer för könsdiskriminerande lönesättning, 
i synnerhet i starkt könssegregerade yrken 
där kravet på att hitta en jämförbar person 
av motsatt kön gör det hart när omöjligt att 
väcka talan avseende likalöneprincipen. 
Därutöver bör arbetstagarna inte heller 
hindras ifrån att åberopa annat underlag, 
såsom statistik eller annan tillgänglig 
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åtgäder mot könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

information, som ger anledning att anta att 
diskriminering förekommit. Därigenom 
skulle det bli möjligt att vidta effektivare 
åtgärder mot könsgrundade löneskillnader 
i könssegregerade branscher och yrken.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk person 
så att arbetstagaren får möjlighet att påvisa 
att han eller hon inte fått samma 
behandling som en hypotetisk jämförbar 
person av motsatt kön. Detta skulle 
undanröja ett stort hinder för potentiella 
offer för könsdiskriminerande lönesättning, 
i synnerhet i starkt könssegregerade yrken 
där kravet på att hitta en jämförbar person 
av motsatt kön gör det hart när omöjligt att 
väcka talan avseende likalöneprincipen. 
Därutöver bör arbetstagarna inte heller 
hindras ifrån att åberopa annat underlag, 
såsom statistik eller annan tillgänglig 
information, som ger anledning att anta att 
diskriminering förekommit. Därigenom 
skulle det bli möjligt att vidta effektivare 
åtgäder mot könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk person 
så att arbetstagaren får möjlighet att påvisa 
att han eller hon inte fått samma 
behandling som en hypotetisk jämförbar 
person av motsatt kön. Detta skulle 
undanröja ett stort hinder för potentiella 
offer för könsdiskriminerande lönesättning, 
i synnerhet i starkt könssegregerade yrken 
där kravet på att hitta en jämförbar person 
av motsatt kön gör det hart när omöjligt att 
väcka talan avseende likalöneprincipen. 
Därutöver bör arbetstagarna inte heller 
hindras ifrån att åberopa annat underlag, 
såsom en hänvisning till en befintlig 
klassificering baserad på 
arbetsmarknadsparternas kollektivavtal 
på bransch- eller sektorsnivå, statistik 
eller annan tillgänglig information, som ger 
anledning att anta att diskriminering 
förekommit. Därigenom skulle det bli 
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möjligt att vidta effektivare åtgärder mot 
könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

Or. en

Ändringsförslag 264
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att hitta en giltig jämförbar person 
är en viktig parameter för att fastställa om 
visst arbete kan anses vara av lika värde. 
Det ger arbetstagaren möjlighet att visa att 
han eller hon fått mindre förmånlig 
behandling än den jämförbara personen av 
motsatt kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Om det inte finns någon faktisk 
jämförbar person, bör det vara tillåtet att 
göra jämförelser med en hypotetisk 
person så att arbetstagaren får möjlighet 
att påvisa att han eller hon inte fått 
samma behandling som en hypotetisk 
jämförbar person av motsatt kön. Detta 
skulle undanröja ett stort hinder för 
potentiella offer för könsdiskriminerande 
lönesättning, i synnerhet i starkt 
könssegregerade yrken där kravet på att 
hitta en jämförbar person av motsatt kön 
gör det hart när omöjligt att väcka talan 
avseende likalöneprincipen. Därutöver bör 
arbetstagarna inte heller hindras ifrån att 
åberopa annat underlag, såsom statistik 
eller annan tillgänglig information, som ger 
anledning att anta att diskriminering 
förekommit. Därigenom skulle det bli 
möjligt att vidta effektivare åtgäder mot 
könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken.

(16) Att hitta en giltig jämförbar person, 
när så är möjligt, är en viktig parameter 
för att fastställa om visst arbete kan anses 
vara av lika värde. Det ger arbetstagaren 
möjlighet att visa att han eller hon fått 
mindre förmånlig behandling än den 
jämförbara personen av motsatt kön som 
utför lika eller likvärdigt arbete eller 
tillhandahålla tillgänglig bevisning. Detta 
skulle undanröja ett stort hinder för 
potentiella offer för könsdiskriminerande 
lönesättning, i synnerhet i starkt 
könssegregerade yrken där kravet på att 
hitta en jämförbar person av motsatt kön 
gör det hart när omöjligt att väcka talan 
avseende likalöneprincipen. Därutöver bör 
arbetstagarna inte heller hindras ifrån att 
åberopa annat underlag, såsom statistik 
eller annan tillgänglig information, 
exempelvis åberopande av utvärderingar 
till följd av kollektivavtal, som ger 
anledning att anta att diskriminering 
förekommit. Därigenom skulle det bli 
möjligt att vidta effektivare åtgärder mot 
könsgrundade löneskillnader i 
könssegregerade branscher och yrken och 
att samtidigt undvika att besvärliga, 
kostsamma och rättsosäkra förfaranden 
införs för företag, framför allt små och 
medelstora företag samt mikroföretag.

Or. fr



AM\1241194SV.docx 91/197 PE699.041v01-00

SV

Ändringsförslag 265
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I Europeiska kommissionens 
konsekvensbedömning slås det fast att 
fastställandet av vad som är ”likvärdigt” 
avgörs inom varje företag, inte på 
sektoriell nivå, i enlighet med 
unionsrätten. Därför ingick inte 
sektoriella eller horisontella jämförelser 
mellan företag i den 
konsekvensbedömning som gjordes inför 
detta direktiv15a.
_________________
15a SWD(2021)42, s. 62.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För det första har domstolen 
förklarat50 att man för att se om 
arbetstagare är i jämförbara situationer 
inte nödvändigtvis måste begränsa 
jämförelsen till situationer där kvinnliga 
och manliga anställda har samma 
arbetsgivare. Arbetstagare kan befinna sig 
i en jämförbar situation även om de inte 
har samma arbetsgivare om lönevillkoren 
kan tillskrivas en och samma källa som 
fastställer dessa. Detta kan vara fallet när 

utgår



PE699.041v01-00 92/197 AM\1241194SV.docx

SV

lönevillkoren fastställs i lag eller 
kollektivavtal om löneförhållanden som 
ska tillämpas på flera företag, eller när 
sådana villkor fastställts centralt för mer 
än en organisation eller mer än ett företag 
inom ett holdingbolag eller konglomerat. 
För det andra har domstolen även 
meddelat att bedömningen inte ska 
begränsas enbart till arbetstagare 
anställda samtidigt som käranden.51

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

Or. en

Ändringsförslag 267
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För det första har domstolen 
förklarat50 att man för att se om 
arbetstagare är i jämförbara situationer inte 
nödvändigtvis måste begränsa jämförelsen 
till situationer där kvinnliga och manliga 
anställda har samma arbetsgivare. 
Arbetstagare kan befinna sig i en jämförbar 
situation även om de inte har samma 
arbetsgivare om lönevillkoren kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer dessa. Detta kan vara fallet när 
lönevillkoren fastställs i lag eller 
kollektivavtal om löneförhållanden som 
ska tillämpas på flera företag, eller när 
sådana villkor fastställts centralt för mer än 
en organisation eller mer än ett företag 
inom ett holdingbolag eller konglomerat. 
För det andra har domstolen även meddelat 
att bedömningen inte ska begränsas enbart 
till arbetstagare anställda samtidigt som 

(17) För det första har domstolen 
förklarat50 att man för att se om 
arbetstagare är i jämförbara situationer inte 
nödvändigtvis måste begränsa jämförelsen 
till situationer där kvinnliga och manliga 
anställda har samma arbetsgivare, eftersom 
arbetstagare kan befinna sig i en jämförbar 
situation även om de inte har samma 
arbetsgivare om lönevillkoren kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer dessa. Detta kan vara fallet när 
lönevillkoren fastställs i lag eller 
kollektivavtal om löneförhållanden som 
ska tillämpas på flera företag, eller när 
sådana villkor fastställts centralt för mer än 
en organisation eller mer än ett företag 
inom ett holdingbolag eller konglomerat. 
För det andra har domstolen även meddelat 
att bedömningen inte ska begränsas enbart 
till arbetstagare anställda samtidigt som 
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käranden51. käranden51.

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

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

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

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

Or. es

Ändringsförslag 268
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Dessutom, och för att underlätta 
en könsneutral utvärdering av 
arbetstillfällen inom kvinnodominerade 
sektorer, där det är mycket svårt att hävda 
att det förekommer könsdiskriminering 
om jämförelsen måste komma från 
samma sektor, bör medlemsstaterna se till 
att de verktyg och metoder som används 
för att bedöma och jämföra arbetets värde 
även möjliggör en jämförelse mellan 
arbetstagare inom olika sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 269
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Utöver de förutsättningar som 
domstolen hänvisar till enligt förra 
punkten fastställs det i unionsrätten att 
begreppet ”likvärdigt arbete” endast 
gäller olika yrken som definierats som 
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likvärdiga inom en och samma 
organisation, vilket också slås fast i 
kommissionens konsekvensbedömning12a.
_________________
12a SWD(2021)42, s. 6.

Or. es

Ändringsförslag 270
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg, metoder och 
stödmekanismer för att stödja och vägleda 
bedömningen av vad som utgör arbete av 
lika värde. Detta bör underlätta 
tillämpningen av detta begrepp, i synnerhet 
för små och medelstora företag. I enlighet 
med subsidiaritetsprincipen bör hänsyn 
tas till redan befintliga lösningar på 
nationell nivå för att sträva mot en större 
insyn i fråga om lika löner.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag. 



AM\1241194SV.docx 95/197 PE699.041v01-00

SV

Att ge medlemsstaterna i uppdrag att 
utveckla verktyg eller metoder för att 
bedöma och jämföra vad som utgör 
likvärdigt arbete kommer att säkerställa 
att dessa instrument anpassas till den 
specifika situationen i ett visst land.

Or. pl

Ändringsförslag 272
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp i 
och med att företagen kan kontrollera 
sina lönekriterier i syfte att undvika 
lönediskriminering mellan män och 
kvinnor för sådant arbete av lika värde.

Or. es

Ändringsförslag 273
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag. 
Medlemsstaterna får välja att utveckla 
dessa verktyg eller metoder i samarbete 
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med arbetsmarknadens parter eller 
överlåta uppgiften till dem.

Or. en

Ändringsförslag 274
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde och för att 
säkerställa sektorsövergripande 
jämförelser. Detta bör underlätta 
tillämpningen av detta begrepp, i synnerhet 
för små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 275
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(18) Medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av dessa begrepp, 
i synnerhet för mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

Or. it
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

(18) Medlemsstaterna bör ta fram 
särskilda verktyg och metoder för att stödja 
och vägleda bedömningen av vad som 
utgör arbete av lika värde. Detta bör 
underlätta tillämpningen av detta begrepp.

Or. en

Ändringsförslag 277
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Antagandet av de föreslagna 
åtgärderna kommer att medföra nya 
ansvarsområden och befogenheter för 
medlemsstaternas organ, t.ex. att ge ökad 
utbredning åt de mekanismer som 
fastställs i detta direktiv, samt att 
övervaka, analysera och genomföra de 
olika åtgärderna samt att i rättsliga 
förfaranden ge råd till och företräda 
arbetstagare som utsätts för 
lönediskriminering. Dessutom bör 
medlemsstaterna ansvara för att tilldela 
befintliga organ dessa befogenheter eller 
inrätta nya organ.

Or. pl
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Ändringsförslag 278
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Proportionalitetsprincipen är 
oerhört viktig, liksom behovet av att 
säkerställa att de nya åtgärderna tar 
hänsyn till skillnaderna mellan de 
enskilda medlemsstaternas lönesystem 
och till arbetsmarknadsparternas 
självständighet.

Or. pl

Ändringsförslag 279
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används på ett 
könsneutralt sätt kan bidra till en 
könsdiskriminerande lönesättning, i 
synnerhet när de bygger på antaganden om 
könsstereotyper. I sådana fall bidrar 
systemen till och befäster löneskillnader 
mellan könen genom att mans- respektive 
kvinnodominerade yrken värderas olika 
även i situationer där det utförda arbetet 
har lika värde. Könsneutrala system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning 
främjar däremot ett insynsvänligt 
lönesystem och är centrala för att direkt 
eller indirekt könsdiskriminering ska kunna 
förhindras. Systemen gör det möjligt att 
spåra lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter med olika innehåll men 

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används på ett 
könsneutralt sätt kan stärka löneskillnader 
mellan könen inom olika sektorer och 
bidra till en könsdiskriminerande 
lönesättning, i synnerhet när de bygger på 
antaganden om könsstereotyper. I sådana 
fall bidrar systemen till och befäster 
löneskillnader mellan könen, inklusive 
löneskillnader mellan sektorer, genom att 
mans- respektive kvinnodominerade yrken 
värderas olika även i situationer där det 
utförda arbetet har lika värde. Könsneutrala 
system för arbetsutvärdering och 
arbetsindelning främjar däremot ett 
insynsvänligt lönesystem och är centrala 
för att direkt eller indirekt 
könsdiskriminering ska kunna förhindras. 
Systemen gör det möjligt att spåra 
lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
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med lika värde och därmed underbygger 
principen om arbete av lika värde.

kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter som utförs inom olika 
sektorer med olika innehåll men med lika 
värde och därmed underbygger principen 
om arbete av lika värde.

Or. en

Ändringsförslag 280
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används på ett 
könsneutralt sätt kan bidra till en 
könsdiskriminerande lönesättning, i 
synnerhet när de bygger på antaganden 
om könsstereotyper. I sådana fall bidrar 
systemen till och befäster löneskillnader 
mellan könen genom att mans- respektive 
kvinnodominerade yrken värderas olika 
även i situationer där det utförda arbetet 
har lika värde. Könsneutrala system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning 
främjar däremot ett insynsvänligt 
lönesystem och är centrala för att direkt 
eller indirekt könsdiskriminering ska kunna 
förhindras. Systemen gör det möjligt att 
spåra lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter med olika innehåll men 
med lika värde och därmed underbygger 
principen om arbete av lika värde.

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används på ett 
könsneutralt sätt kan bidra till en 
könsdiskriminerande lönesättning. I sådana 
fall bidrar systemen till och befäster 
löneskillnader mellan könen genom att 
mans- respektive kvinnodominerade yrken 
värderas olika även i situationer där det 
utförda arbetet har lika värde. Könsneutrala 
system för arbetsutvärdering och 
arbetsindelning främjar däremot ett 
insynsvänligt lönesystem och är centrala 
för att direkt eller indirekt 
könsdiskriminering ska kunna förhindras. 
Systemen gör det möjligt att spåra 
lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter med olika innehåll men 
med lika värde och därmed underbygger 
principen om arbete av lika värde.

Or. fr

Ändringsförslag 281
Margarita de la Pisa Carrión
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Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används på ett 
könsneutralt sätt kan bidra till en 
könsdiskriminerande lönesättning, i 
synnerhet när de bygger på antaganden 
om könsstereotyper. I sådana fall bidrar 
systemen till och befäster löneskillnader 
mellan könen genom att mans- respektive 
kvinnodominerade yrken värderas olika 
även i situationer där det utförda arbetet 
har lika värde. Könsneutrala system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning 
främjar däremot ett insynsvänligt 
lönesystem och är centrala för att direkt 
eller indirekt könsdiskriminering ska kunna 
förhindras. Systemen gör det möjligt att 
spåra lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter med olika innehåll men 
med lika värde och därmed underbygger 
principen om arbete av lika värde.

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används i 
enlighet med opartiska och objektiva 
kriterier kan bidra till en lönesättning som 
är diskriminerande mot män eller 
kvinnor, vilket strider mot artikel 157 i 
EUF-fördraget. I sådana fall bidrar 
systemen till och befäster löneskillnader 
mellan könen genom att mans- respektive 
kvinnodominerade yrken värderas olika 
även i situationer där det utförda arbetet 
har lika värde. Opartiska och objektiva 
(med avseende på män och kvinnor) 
system för arbetsutvärdering och 
arbetsindelning främjar däremot ett 
insynsvänligt lönesystem och är centrala 
för att direkt eller indirekt 
könsdiskriminering ska kunna förhindras. 
Systemen gör det möjligt att spåra 
lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter med olika innehåll men 
med lika värde och därmed underbygger 
principen om arbete av lika värde.

Or. es

Motivering

Könsideologin föreskrivs inte i artikel 157 i EUF-fördraget och den skulle innebära ett 
överskridande av befogenheter i ett initiativ av lagstiftande natur.

Ändringsförslag 282
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används på ett 
könsneutralt sätt kan bidra till en 
könsdiskriminerande lönesättning, i 
synnerhet när de bygger på antaganden om 
könsstereotyper. I sådana fall bidrar 
systemen till och befäster löneskillnader 
mellan könen genom att mans- respektive 
kvinnodominerade yrken värderas olika 
även i situationer där det utförda arbetet 
har lika värde. Könsneutrala system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning 
främjar däremot ett insynsvänligt 
lönesystem och är centrala för att direkt 
eller indirekt könsdiskriminering ska kunna 
förhindras. Systemen gör det möjligt att 
spåra lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter med olika innehåll men 
med lika värde och därmed underbygger 
principen om arbete av lika värde.

(19) System för arbetsindelning och 
arbetsutvärdering som inte används på ett 
könsneutralt sätt kan bidra till en 
lönediskriminering på grund av kön, i 
synnerhet när de bygger på antaganden om 
könsstereotyper. I sådana fall bidrar 
systemen till och befäster löneskillnader 
mellan könen genom att mans- respektive 
kvinnodominerade yrken värderas olika 
även i situationer där det utförda arbetet 
har lika värde. Könsneutrala system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning 
främjar däremot ett insynsvänligt 
lönesystem och är centrala för att direkt 
eller indirekt könsdiskriminering ska kunna 
förhindras. Systemen gör det möjligt att 
spåra lönediskriminering som beror på 
undervärdering av traditionellt 
kvinnodominerade arbeten. Detta sker 
genom att man mäter och jämför 
arbetsuppgifter med olika innehåll men 
med lika värde och därmed underbygger 
principen om arbete av lika värde.

Or. en

Ändringsförslag 283
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att vara fria från 
könsrelaterad särbehandling får system 
för utvärdering och klassificering av 
arbete inte leda till att kvinnor 
missgynnas, eller till att man bortser från 
eller undervärderar egenskaper och 
färdigheter som är förknippade med 
typiskt ”kvinnodominerade” arbeten, 
såsom de som krävs inom omsorgsyrken, i 
jämförelse med egenskaper och 
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färdigheter som är förknippade med 
typiskt ”mansdominerade” arbeten, såsom 
fysisk prestation. Om arbetet inte är 
likvärdigt innebär en löneskillnad som 
inte står i proportion till skillnaden i värde 
att systemet för bedömning eller 
klassificering av arbete inte är fritt från 
könsrelaterad särbehandling.

Or. en

Ändringsförslag 284
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att det utarbetas insatser för 
tillhandahållande av tekniskt stöd i form 
av riktlinjer, praktiska verktyg, utbildning 
och ekonomiskt stöd för genomförandet 
av de åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv, inbegripet utformning och 
införande av objektiva, könsneutrala 
system för arbetsutvärdering, och bör 
säkerställa att arbetsmarknadens parter 
involveras i dessa insatser.

Or. en

Ändringsförslag 285
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning finns det ingen 
samsyn medlemsstaterna emellan vad 
gäller fördelarna med att införa en 



AM\1241194SV.docx 103/197 PE699.041v01-00

SV

skyldighet att informera om en tjänsts 
potentiella löneintervall, utan endast 53 % 
stöder en sådan obligatorisk åtgärd20a.
_________________
20a SWD(2021)42, s. 109.

Or. es

Ändringsförslag 286
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att det utarbetas insatser för 
tillhandahållande av tekniskt stöd i form 
av riktlinjer, praktiska verktyg, utbildning 
och ekonomiskt stöd för genomförandet 
av de åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv, inbegripet utformning och 
införande av objektiva, könsneutrala 
system för arbetsutvärdering, och bör 
säkerställa att arbetsmarknadens parter 
involveras i dessa insatser. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
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säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter. 
Informationen bör tillhandahållas på ett 
sätt som är tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
unionens harmoniserade rättsakter om 
tillgänglighet, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/21021a och (EU) 2019/8821b.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 
om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, 
s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om 
tillgänglighetskrav för produkter och 
tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

Or. en
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Ändringsförslag 288
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före 
anställningsintervjun av arbetsgivaren 
eller på annat sätt, till exempel av 
arbetsmarknadens parter.

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. 
Sådan information måste tillhandahållas i 
platsannonsen.

Or. it

Ändringsförslag 289
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. 
Den information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter. 
Informationen ska tillhandahållas på ett 
sätt som är tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. hu

Motivering

Enligt min mening går detta utvidgade begrepp längre än det grundläggande syftet med 
förslaget till direktiv, nämligen att fastställa gemensamma minimikrav för ett bättre och 
effektivare genomförande av principen om lika lön för kvinnor och män. Det kommer 
dessutom att leda till osäkerhet under genomförandet av direktivet när det gäller att erkänna 
förekomsten av diskriminering, välja rätt grund för jämförelse, bedöma proportionaliteten 
och, i förekommande fall, fastställa det kompenserande belopp som begärs eller ålagda 
sanktioner.

Ändringsförslag 290
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan 
lämnas till den sökande före 
anställningsintervjun av arbetsgivaren 
eller på annat sätt, till exempel av 
arbetsmarknadens parter.

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som bör lämnas till den 
sökande som går in i det sista 
rekryteringsskedet före anställning av 
arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 291
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
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informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt.

Or. pl

Ändringsförslag 292
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
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förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig könsneutral grund 
för lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 293
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i 
förhållande till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall kan ge en 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle i så 
fall även säkerställa en uttrycklig grund för 
lönesättningen som inte är 
diskriminerande mot män eller kvinnor. 
Den allmänna skyldigheten att informera 
om ett löneintervall kan emellertid ha den 
oönskade effekten att sökande av båda 
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möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. 
Den information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

könen som skulle vara lämpade för 
tjänsten avskräcks redan på förhand. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan därför 
lämnas till den sökande före 
anställningsintervjun eller när den inleds 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt diskriminering i de 
fall där icke insynsvänlig lönesättning gör 
det möjligt att diskriminera på flera olika 
grunder. Den information som ska lämnas 
till den sökande före anställning, om den 
inte tillhandahålls i platsannonsen, kan 
lämnas till den sökande före 
anställningsintervjun av arbetsgivaren eller 
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av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

på annat sätt, till exempel av 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Motivering

Vi har inte tillräckligt med data om intersektionell diskriminering för att introducera den 
inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag 295
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsassymetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt intersektionell 
diskriminering i de fall där icke 
insynsvänlig lönesättning gör det möjligt 
att diskriminera på flera olika grunder. Den 
information som ska lämnas till den 
sökande före anställning, om den inte 
tillhandahålls i platsannonsen, kan lämnas 
till den sökande före anställningsintervjun 
av arbetsgivaren eller på annat sätt, till 
exempel av arbetsmarknadens parter.

(20) Bristen på information om en 
tjänsts potentiella löneintervall ger 
informationsasymmetri som begränsar de 
sökandes förhandlingsposition. Genom en 
säkerställd insyn bör presumtiva 
arbetstagare ha möjlighet att fatta 
välinformerade beslut om den förväntade 
lönen utan att det på något sätt begränsar 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas 
förhandlingspositioner eller möjligheter att 
förhandla även om löner utanför de 
angivna löneintervallen. Detta skulle även 
säkerställa en uttrycklig icke 
könsdiskriminerande grund för 
lönesättningen och försvåra en 
undervärderande lönesättning i förhållande 
till kompetens och erfarenhet. 
Insynsåtgärden skulle också göra det 
möjligt att komma åt diskriminering i de 
fall där icke insynsvänlig lönesättning gör 
det möjligt att diskriminera på flera olika 
grunder. Den information som ska lämnas 
till den sökande före anställning, om den 
inte tillhandahålls i platsannonsen, kan 
lämnas till den sökande före 
anställningsintervjun av arbetsgivaren eller 
på annat sätt, till exempel av 
arbetsmarknadens parter.
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Or. fr

Ändringsförslag 296
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning är det lämpligt att 
arbetsgivaren tillhandahåller 
informationen om löneerbjudandet i 
början av anställningsintervjun, i stället 
för i offentliggörandet av 
anställningserbjudandet, för att undvika 
risken att potentiella sökande 
”handplockas” på mycket 
konkurrensutsatta arbetsmarknader6a.
_________________
6a SWD(2021)42, s. 40.

Or. es

Ändringsförslag 297
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Enligt motiveringen i 
kommissionens förslag hindrar inte 
uppgifterna om löneintervall att 
arbetsgivare, arbetstagare och 
arbetsmarknadens parter förhandlar om 
löner som ligger utanför det ursprungliga 
löneintervallet23a.
_________________
23a COM(2021)0093, s. 11.
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Or. es

Ändringsförslag 298
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20c) Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning stöder endast 38 % 
av de tillfrågade arbetsmarknadsparterna 
ett förbud för alla arbetsgivare att fråga 
sökande om deras tidigare lönehistorik10a.
_________________
10a SWD(2021)42, s. 40.

Or. es

Motivering

Detta förbud är en av de mest omtvistade åtgärderna i förslaget till direktiv till följd av det 
samråd som kommissionen själv genomförde. Arbetsmarknaderna antas vara öppna. Att 
undanhålla information gör dem inte effektivare och kan missgynna båda de avtalsslutande 
parterna.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan kvinnor och män som påverkar 
enskilda arbetstagare vidmakthålls över 
tiden bör arbetsgivarna inte få fråga den 
som söker anställning om dennes tidigare 
lönehistorik.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 300
Jessica Stegrud

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan kvinnor och män som påverkar 
enskilda arbetstagare vidmakthålls över 
tiden bör arbetsgivarna inte få fråga den 
som söker anställning om dennes tidigare 
lönehistorik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 301
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan kvinnor och män som påverkar 
enskilda arbetstagare vidmakthålls över 
tiden bör arbetsgivarna inte få fråga den 
som söker anställning om dennes tidigare 
lönehistorik.

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan arbetstagare av olika kön som 
påverkar enskilda arbetstagare 
vidmakthålls över tiden bör arbetsgivarna 
säkerställa att platsannonser och 
rekryteringsförfaranden är könsneutrala, 
och de bör inte få fråga den som söker 
anställning om dennes tidigare 
lönehistorik. Informationen om 
platsannonser och 
rekryteringsförfaranden bör på begäran 
tillhandahållas i format som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning, i enlighet med 
unionsrätten, särskilt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och 
(EU) 2019/882.

Or. en
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Ändringsförslag 302
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan kvinnor och män som påverkar 
enskilda arbetstagare vidmakthålls över 
tiden bör arbetsgivarna inte få fråga den 
som söker anställning om dennes tidigare 
lönehistorik.

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan kvinnor och män som påverkar 
enskilda arbetstagare vidmakthålls över 
tiden bör arbetsgivarna inte få fråga den 
som söker anställning om dennes tidigare 
lönehistorik, såvida inte den sökande av 
fri vilja visar att den inte har något emot 
att tillhandahålla sådan information.

Or. es

Motivering

De sökandes frihet står över rättsliga krav.

Ändringsförslag 303
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan kvinnor och män som påverkar 
enskilda arbetstagare vidmakthålls över 
tiden bör arbetsgivarna inte få fråga den 
som söker anställning om dennes tidigare 
lönehistorik.

(21) För att försvåra att löneskillnader 
mellan arbetstagare av olika kön som 
påverkar enskilda arbetstagare 
vidmakthålls över tiden bör arbetsgivarna 
säkerställa att platsannonser och 
rekryteringsförfaranden är könsneutrala, 
och de bör inte få fråga den som söker 
anställning om dennes tidigare 
lönehistorik.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna, med särskild 
hänsyn till mikro- och småföretag. När det 
är lämpligt bör åtgärderna skräddarsys efter 
arbetsgivarens storlek med hänsyn till 
antalet anställda.

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna, med särskild 
hänsyn till mikro- och småföretag samt 
organisationer med färre än 50 anställda, 
som uppfyller de anställningsrelaterade 
krav på småföretag som fastställs i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG. När det är lämpligt bör 
åtgärderna skräddarsys efter arbetsgivarens 
storlek med hänsyn till antalet anställda. 
Därför bör förordning (EU) 2016/679 
följas och särskild hänsyn tas till 
möjligheten att anonymisera uppgifter 
inom små och medelstora företag samt 
undanta företag med färre än 50 
anställda från detta förfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 305
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna, med särskild 
hänsyn till mikro- och småföretag. När det 
är lämpligt bör åtgärderna skräddarsys efter 
arbetsgivarens storlek med hänsyn till 

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna, med särskild 
hänsyn till mikro- och småföretag. Kvinnor 
är överrepresenterade i mikroföretag samt 
små och medelstora företag. Att sådana 
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antalet anställda. företag efterlever detta direktiv är 
nödvändigt för att löneskillnaderna 
mellan könen ska kunna undanröjas. 
Sådana företag skulle därför gynnas av 
att säkerställa lika lön för arbetstagare 
som utför lika eller likvärdigt arbete. När 
det är lämpligt bör åtgärderna skräddarsys 
efter arbetsgivarens storlek med hänsyn till 
antalet anställda.

Or. en

Ändringsförslag 306
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna, med särskild 
hänsyn till mikro- och småföretag. När det 
är lämpligt bör åtgärderna skräddarsys efter 
arbetsgivarens storlek med hänsyn till 
antalet anställda.

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna, med särskild 
hänsyn till mikroföretag samt små och 
medelstora företag. När det är lämpligt bör 
åtgärderna skräddarsys efter arbetsgivarens 
storlek med hänsyn till antalet anställda. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
utarbeta verktyg och riktlinjer för 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag för att underlätta fullgörandet av 
skyldigheterna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 307
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och 
administrativa bördor för arbetsgivarna, 
med särskild hänsyn till mikro- och 
småföretag. När det är lämpligt bör 
åtgärderna skräddarsys efter arbetsgivarens 
storlek med hänsyn till antalet anställda.

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man säkerställer 
näringsfriheten. Åtgärderna bör därför 
skräddarsys efter arbetsgivarens storlek 
med hänsyn till antalet anställda.

Or. es

Motivering

Näringsfriheten är också den en grundläggande rättighet i EU, som skyddas genom artikel 16 
i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. De olika grundläggande rättigheterna 
måste anpassas till varandra, eftersom ingen av dem får gynnas på bekostnad av en annan.

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

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna, med särskild 
hänsyn till mikro- och småföretag. När det 
är lämpligt bör åtgärderna skräddarsys efter 
arbetsgivarens storlek med hänsyn till 
antalet anställda.

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och administrativa 
bördor för arbetsgivarna. När det är 
lämpligt bör åtgärderna skräddarsys efter 
arbetsgivarens storlek med hänsyn till 
antalet anställda.

Or. en

Ändringsförslag 309
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
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Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
samtidigt som man så långt som möjligt 
begränsar merkostnader och 
administrativa bördor för arbetsgivarna, 
med särskild hänsyn till mikro- och 
småföretag. När det är lämpligt bör 
åtgärderna skräddarsys efter arbetsgivarens 
storlek med hänsyn till antalet anställda.

(22) Åtgärder för insyn i lönesättningen 
bör skydda arbetstagarnas rätt till lika lön, 
med särskild hänsyn till de särskilda 
behoven hos mikro- och småföretag. När 
det är lämpligt bör åtgärderna skräddarsys 
efter arbetsgivarens storlek med hänsyn till 
antalet anställda.

Or. pt

Ändringsförslag 310
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Lika lön för kvinnor och män 
måste ovillkorligen ingå i en rättvisare 
inkomstfördelning mellan arbete och 
kapital, som ett sätt att förebygga 
ojämlikhet och fattigdom och förbättra 
levnadsvillkoren för alla arbetstagare och 
deras familjer.

Or. pt

Ändringsförslag 311
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Åtgärder för insyn i 
lönesättningen bör åtföljas av seriösa 
insatser för att bekämpa otrygghet i 
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arbetslivet, främja arbete med rättigheter, 
utveckla såväl sysselsättning som löner 
samt reglera arbetstider för att förbättra 
arbetstagarnas levnadsvillkor.

Or. pt

Ändringsförslag 312
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa lönenivåer 
och karriärutveckling. Med hänsyn till 
organisationens storlek bör arbetsgivaren 
ha visst handlingsutrymme i fråga om hur 
denna skyldighet fullgörs.

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa lönenivåer 
och karriärutveckling, inklusive alla 
lönedelar som ingår i lönerna och alla 
andra förmåner som arbetsgivaren betalar 
direkt eller indirekt i form av kontanter 
eller naturaförmåner till arbetstagaren. 
Informationen bör på begäran 
tillhandahållas i format som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning, i enlighet med 
unionsrätten, särskilt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och 
(EU) 2019/882.

Or. en

Ändringsförslag 313
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa lönenivåer 
och karriärutveckling. Med hänsyn till 

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa lönenivåer 
och karriärutveckling.
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organisationens storlek bör arbetsgivaren 
ha visst handlingsutrymme i fråga om hur 
denna skyldighet fullgörs.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa lönenivåer 
och karriärutveckling. Med hänsyn till 
organisationens storlek bör arbetsgivaren 
ha visst handlingsutrymme i fråga om hur 
denna skyldighet fullgörs.

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
och arbetstagarföreträdarna tillgång till 
en beskrivning av de kriterier som används 
för att fastställa lönenivåer och 
karriärutveckling. Med hänsyn till 
organisationens storlek bör arbetsgivaren 
ha visst handlingsutrymme i fråga om hur 
denna skyldighet fullgörs.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa lönenivåer 
och karriärutveckling. Med hänsyn till 
organisationens storlek bör arbetsgivaren 

(23) Arbetsgivarna bör ge arbetstagarna 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa lönenivåer. 
Med hänsyn till organisationens storlek bör 
arbetsgivaren ha visst handlingsutrymme i 



PE699.041v01-00 122/197 AM\1241194SV.docx

SV

ha visst handlingsutrymme i fråga om hur 
denna skyldighet fullgörs.

fråga om hur denna skyldighet fullgörs.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

(24) Arbetstagare vars arbetsgivare har 
minst 50 anställda bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, förutsatt att denna 
information inte redan har meddelats 
arbetstagarföreträdarna. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

Or. en

Ändringsförslag 317
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 

(24) Alla arbetstagare vid företag som 
har mer än 50 anställda bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
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initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

Or. fr

Ändringsförslag 318
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om sin egen lönenivå, liksom om de 
genomsnittliga lönenivåerna, uppdelade 
efter kön, för kategorier av anställda som 
utför samma eller likvärdigt arbete, samt 
om löneskillnaderna mellan könen och 
medianlöneskillnaden mellan könen. 
Arbetsgivaren bör, på begäran av en 
arbetstagare, lämna information om hur 
lönenivåerna fastställs. 
Arbetstagarföreträdarna bör ha rätt att få 
ut information på arbetstagarnas vägnar. 
Varje år måste arbetsgivarna informera 
arbetstagarna om denna rättighet. 
Arbetsgivarna får på eget initiativ också 
välja att tillhandahålla sådan information 
utan att arbetstagarna måste begära den.

Or. en

Ändringsförslag 319
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla 
sådan information utan att arbetstagarna 
måste begära den.

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att få ut 
information om sin egen lön och om 
lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna och 
deras företrädande organisationer om 
denna rättighet.

Or. pt

Ändringsförslag 320
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

(24) Alla arbetstagare bör, personligen 
eller genom sina företrädare, ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

Or. en

Ändringsförslag 321
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
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och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Informationen bör 
på begäran tillhandahållas i format som 
är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning, i enlighet med 
unionsrätten, särskilt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och 
(EU) 2019/882. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla sådan 
information utan att arbetstagarna måste 
begära den.

Or. en

Ändringsförslag 322
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna 
om denna rättighet. Arbetsgivarna får på 
eget initiativ också välja att tillhandahålla 
sådan information utan att arbetstagarna 
måste begära den.

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Arbetsgivarna får på 
eget initiativ också välja att tillhandahålla 
sådan information utan att arbetstagarna 
måste begära den.

Or. fr

Ändringsförslag 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
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Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att på 
begäran få ut information om sin egen lön 
och om lönenivån, uppdelad efter kön, för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete. Varje år måste 
arbetsgivarna informera arbetstagarna om 
denna rättighet. Arbetsgivarna får på eget 
initiativ också välja att tillhandahålla 
sådan information utan att arbetstagarna 
måste begära den.

(24) Alla arbetstagare bör ha rätt att få ut 
tydlig och fullständig information om den 
genomsnittliga löneskillnaden och 
medianlöneskillnaden mellan alla 
arbetstagare inom företaget, liksom om 
sin egen lön och om lönenivån, uppdelad 
efter kön, för kategorier av anställda som 
utför samma eller likvärdigt arbete. Varje 
år måste arbetsgivarna informera 
arbetstagarna om denna rättighet.

Or. en

Ändringsförslag 324
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Medlemsstaterna bör införa 
åtgärder för att förbjuda avtalsvillkor som 
syftar till att hindra arbetstagarna från att 
röja information om sina löner eller att i 
enlighet med detta direktiv söka 
information om samma eller andra 
arbetstagarkategoriers löner.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst 200 
arbetstagare eller färre, dock endast om 
detta redan har fastställts på nationell 
nivå, bör lämna regelbundna rapporter om 
lönesättningen på ett lämpligt och 
insynsvänligt sätt, till exempel genom att ta 
med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 326
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 

(25) Alla arbetsgivare bör lämna 
regelbundna rapporter om lönesättningen 
på ett lämpligt och insynsvänligt sätt, till 
exempel genom att ta med denna 
information tillsammans med andra 
uppgifter som rör arbetstagarna i sin 
förvaltningsberättelse, om arbetsgivaren är 
skyldig att utarbeta en 
förvaltningsberättelse enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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arbetstagarna i sin förvaltningsrapport. 2013/34/EU52.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 327
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst 1 000 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. de
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst 500 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 

(25) Arbetsgivare med minst 500 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
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rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 330
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst 100 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
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tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst 50 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 332
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
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Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst 10 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 333
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst 50 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.
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_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 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 
Plumb

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare, utan undantag, bör 
lämna regelbundna rapporter om 
lönesättningen på ett lämpligt och 
insynsvänligt sätt, till exempel genom att ta 
med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare bör lämna 
regelbundna rapporter om lönesättningen 
på ett lämpligt och insynsvänligt sätt, till 
exempel genom att ta med denna 
information i sin förvaltningsberättelse. 
Företag som är underställda kraven i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU52 kan även välja att lämna 
rapport om lönesättningen tillsammans 
med andra uppgifter som rör arbetstagarna 
i sin förvaltningsrapport.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 336
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
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och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport. 
Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning vore det 
oproportionerligt och kontraproduktivt att 
tillämpa dessa skyldigheter på medelstora 
och små företag (färre än 250 
arbetstagare)7a.

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

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. es

Ändringsförslag 337
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
könen i olika branscher (horisontell 
uppdelning) och befattningar (vertikal 

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga arbetstagare i olika 
branscher (horisontell uppdelning) och 
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uppdelning). Arbetsgivarna kanske vill 
komplettera de offentliggjorda uppgifterna 
med en förklaring av eventuella 
löneskillnader eller lönegap mellan könen. 
Om skillnader i genomsnittslön för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

befattningar (vertikal uppdelning). 
Arbetsgivarna kanske vill komplettera de 
offentliggjorda uppgifterna med en 
förklaring av löneskillnader eller lönegap 
mellan kvinnliga och manliga 
arbetstagare. Om skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför samma eller likvärdigt arbete inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

Or. en

Ändringsförslag 338
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Arbetsgivare med minst 250 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information i sin 
förvaltningsberättelse. Företag som är 
underställda kraven i Europarlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU52 kan även 
välja att lämna rapport om lönesättningen 
tillsammans med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsrapport.

(25) Arbetsgivare med minst tio 
arbetstagare bör lämna regelbundna 
rapporter om lönesättningen på ett lämpligt 
och insynsvänligt sätt, till exempel genom 
att ta med denna information tillsammans 
med andra uppgifter som rör 
arbetstagarna i sin förvaltningsberättelse, 
om arbetsgivaren är skyldig att utarbeta 
en förvaltningsberättelse enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU52. Informationen bör 
tillhandahållas på ett sätt som är 
tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
unionsrätten, särskilt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och 
(EU) 2019/882.

_________________ _________________
52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 

52 Direktiv 2013/34/EU, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU av den 22 oktober 2014, vad 
gäller vissa stora företags och koncerners 
tillhandahållande av icke-finansiell 
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information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

information och information om 
mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, 
s. 1).

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
könen i olika branscher (horisontell 
uppdelning) och befattningar (vertikal 
uppdelning). Arbetsgivarna kanske vill 
komplettera de offentliggjorda uppgifterna 
med en förklaring av eventuella 
löneskillnader eller lönegap mellan könen. 
Om skillnader i genomsnittslön för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
könen i olika branscher (horisontell 
uppdelning) och befattningar (vertikal 
uppdelning). Arbetsgivarna kanske vill 
komplettera de offentliggjorda uppgifterna 
med en förklaring av eventuella 
löneskillnader eller lönegap mellan könen. 
Om skillnader i genomsnittslön för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder inom rimlig 
tid för att avhjälpa ojämlikheterna.

Or. en

Ändringsförslag 340
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
könen i olika branscher (horisontell 
uppdelning) och befattningar (vertikal 
uppdelning). Arbetsgivarna kanske vill 
komplettera de offentliggjorda uppgifterna 
med en förklaring av eventuella 
löneskillnader eller lönegap mellan könen. 
Om skillnader i genomsnittslön för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier 
bör arbetsgivaren vidta åtgärder för att 
avhjälpa ojämlikheterna.

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter 
och av arbetstagarföreträdare i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor i olika branscher 
(horisontell uppdelning) och befattningar 
(vertikal uppdelning). Arbetsgivarna 
kanske vill komplettera de offentliggjorda 
uppgifterna med en förklaring av 
eventuella löneskillnader eller lönegap 
mellan män och kvinnor. Om skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför samma eller likvärdigt arbete inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
kriterier som är opartiska med avseende 
på män och kvinnor bör arbetsgivaren 
vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

Or. es

Motivering

För att se till att uppgiftsuppdelningen inte blir alltför omfattande och att bestämmelserna om 
skydd av personuppgifter efterlevs bör tillgång endast ges till myndigheter och 
arbetstagarföreträdare. Begreppet ”andra aktörer” är tvetydigt, eftersom det inte är tydligt 
vilka aktörer det rör sig om och de kan vara intresserade av orsaker som inte är legitima. 
Dessutom erkänns begreppet ”kön” inte i artikel 157 i EUF-fördraget och det skulle göra 
målet med de åtgärder som anges i denna punkt ogiltigt.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
könen i olika branscher (horisontell 
uppdelning) och befattningar (vertikal 
uppdelning). Arbetsgivarna kanske vill 
komplettera de offentliggjorda uppgifterna 
med en förklaring av eventuella 
löneskillnader eller lönegap mellan könen. 
Om skillnader i genomsnittslön för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen och hanteringen av 
löneskillnaderna mellan könen i olika 
branscher (horisontell uppdelning) och 
befattningar (vertikal uppdelning). 
Arbetsgivarna kanske vill komplettera de 
offentliggjorda uppgifterna med en 
förklaring av eventuella löneskillnader 
eller lönegap mellan könen. Om skillnader 
i genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför samma eller likvärdigt arbete inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

Or. en

Ändringsförslag 342
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
arbetstagarföreträdare och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
könen i olika branscher (horisontell 
uppdelning) och befattningar (vertikal 

(26) Lönerapportering bör ge 
arbetsgivarna möjlighet att utvärdera och 
övervaka sina lönestrukturer och sin 
lönesättningspolicy så att de efterlever 
principen om lika lön redan från början. 
Samtidigt bör könsuppdelade uppgifter 
kunna användas av behöriga myndigheter, 
fackföreningar och andra aktörer i 
bevakningen av löneskillnaderna mellan 
könen i olika branscher (horisontell 
uppdelning) och befattningar (vertikal 
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uppdelning). Arbetsgivarna kanske vill 
komplettera de offentliggjorda uppgifterna 
med en förklaring av eventuella 
löneskillnader eller lönegap mellan könen. 
Om skillnader i genomsnittslön för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

uppdelning). Arbetsgivarna kanske vill 
komplettera de offentliggjorda uppgifterna 
med en förklaring av eventuella 
löneskillnader eller lönegap mellan könen. 
Om skillnader i genomsnittslön för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier bör 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att avhjälpa 
ojämlikheterna.

Or. it

Ändringsförslag 343
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna. Sådan datainsamling kan 
kräva sammanlänkning av uppgifter från 
flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaterna kan 
besluta att samla in denna information 
bara för arbetsgivare som omfattas av 
skyldigheten att lämna rapport om löner 
enligt detta direktiv, men kan även 
inkludera små och medelstora företag. 
Medlemsstaternas offentliggörande av den 
obligatoriska informationen bör ersätta 
skyldigheten att lämna rapport om 

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
ankommer det på de medlemsstater som 
samlar in de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare, så att arbetsgivarna 
inte behöver genomföra denna beräkning. 
Sådan datainsamling kan kräva 
sammanlänkning av uppgifter från flera 
olika håll i den offentliga förvaltningen (till 
exempel skattemyndigheter och 
socialtjänst), inbegripet uppgifter om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) och uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaternas 
offentliggörande av den obligatoriska 
informationen bör ersätta skyldigheten att 
lämna rapport om lönesättningen för de 
arbetsgivare för vilka administrativa 
uppgifter finns, förutsatt att syftet med 
rapporteringsskyldigheten uppnås.
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lönesättningen för de arbetsgivare för vilka 
administrativa uppgifter finns, förutsatt att 
syftet med rapporteringsskyldigheten 
uppnås.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att det i de fall där medlemsstaterna har information om 
insynen i lönesättningen inte är nödvändigt att belasta företagen med detta, eftersom det vore 
överflödigt och oproportionerligt.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna. Sådan datainsamling kan 
kräva sammanlänkning av uppgifter från 
flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaterna kan 
besluta att samla in denna information 
bara för arbetsgivare som omfattas av 
skyldigheten att lämna rapport om löner 
enligt detta direktiv, men kan även 
inkludera små och medelstora företag. 

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna. Sådan datainsamling kan 
kräva sammanlänkning av uppgifter från 
flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaternas 
offentliggörande av den obligatoriska 
informationen bör ersätta skyldigheten att 
lämna rapport om lönesättningen för de 
arbetsgivare för vilka administrativa 
uppgifter finns, förutsatt att syftet med 
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Medlemsstaternas offentliggörande av den 
obligatoriska informationen bör ersätta 
skyldigheten att lämna rapport om 
lönesättningen för de arbetsgivare för vilka 
administrativa uppgifter finns, förutsatt att 
syftet med rapporteringsskyldigheten 
uppnås.

rapporteringsskyldigheten uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 345
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna. Sådan datainsamling kan 
kräva sammanlänkning av uppgifter från 
flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaterna kan 
besluta att samla in denna information 
bara för arbetsgivare som omfattas av 
skyldigheten att lämna rapport om löner 
enligt detta direktiv, men kan även 
inkludera små och medelstora företag. 
Medlemsstaternas offentliggörande av den 
obligatoriska informationen bör ersätta 
skyldigheten att lämna rapport om 
lönesättningen för de arbetsgivare för vilka 
administrativa uppgifter finns, förutsatt att 
syftet med rapporteringsskyldigheten 

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
bör medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna. Sådan datainsamling kan 
kräva sammanlänkning av uppgifter från 
flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaternas 
offentliggörande av den obligatoriska 
informationen bör ersätta skyldigheten att 
lämna rapport om lönesättningen för de 
arbetsgivare för vilka administrativa 
uppgifter finns, förutsatt att syftet med 
rapporteringsskyldigheten uppnås. 
Medlemsstaterna bör även stödja 
arbetsgivare och arbetsmarknadens 
parter, bland annat genom att 
tillhandahålla riktlinjer, mallar och 
utbildning i syfte att underlätta 
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uppnås. rapporteringen och minska 
arbetsgivarnas börda, särskilt när det rör 
sig om mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 346
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna. Sådan datainsamling kan 
kräva sammanlänkning av uppgifter från 
flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaterna kan 
besluta att samla in denna information bara 
för arbetsgivare som omfattas av 
skyldigheten att lämna rapport om löner 
enligt detta direktiv, men kan även 
inkludera små och medelstora företag. 
Medlemsstaternas offentliggörande av den 
obligatoriska informationen bör ersätta 
skyldigheten att lämna rapport om 
lönesättningen för de arbetsgivare för vilka 
administrativa uppgifter finns, förutsatt att 
syftet med rapporteringsskyldigheten 
uppnås.

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna för samma eller likvärdigt 
arbete. Sådan datainsamling kan kräva 
sammanlänkning av uppgifter från flera 
olika håll i den offentliga förvaltningen (till 
exempel skattemyndigheter och 
socialtjänst) och är möjlig om det går att 
matcha de administrativa upplysningarna 
om arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaterna kan 
besluta att samla in denna information bara 
för arbetsgivare som omfattas av 
skyldigheten att lämna rapport om löner 
enligt detta direktiv, men kan även 
inkludera små och medelstora företag. 
Medlemsstaternas offentliggörande av den 
obligatoriska informationen bör ersätta 
skyldigheten att lämna rapport om 
lönesättningen för de arbetsgivare för vilka 
administrativa uppgifter finns, förutsatt att 
syftet med rapporteringsskyldigheten 
uppnås.

Or. fr
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Ändringsförslag 347
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna besluta att samla in 
och länka de nödvändiga uppgifterna via 
sin nationella förvaltning för att beräkna 
löneskillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga arbetstagare hos de olika 
arbetsgivarna. Sådan datainsamling kan 
kräva sammanlänkning av uppgifter från 
flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaterna kan 
besluta att samla in denna information bara 
för arbetsgivare som omfattas av 
skyldigheten att lämna rapport om löner 
enligt detta direktiv, men kan även 
inkludera små och medelstora företag. 
Medlemsstaternas offentliggörande av den 
obligatoriska informationen bör ersätta 
skyldigheten att lämna rapport om 
lönesättningen för de arbetsgivare för vilka 
administrativa uppgifter finns, förutsatt att 
syftet med rapporteringsskyldigheten 
uppnås.

(27) För att minska arbetsgivarnas börda 
kan medlemsstaterna, i samförstånd med 
arbetsmarknadens parter, besluta att 
samla in och länka de nödvändiga 
uppgifterna via sin nationella förvaltning 
för att beräkna löneskillnaderna mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare hos de 
olika arbetsgivarna. Sådan datainsamling 
kan kräva sammanlänkning av uppgifter 
från flera olika håll i den offentliga 
förvaltningen (till exempel 
skattemyndigheter och socialtjänst) och är 
möjlig om det går att matcha de 
administrativa upplysningarna om 
arbetsgivarna (företag och 
organisationsnivåer) med uppgifter om 
arbetstagarna (på individnivå), inklusive 
uppgifter om kontant- och in 
naturaförmåner. Medlemsstaterna kan 
besluta att samla in denna information bara 
för arbetsgivare som omfattas av 
skyldigheten att lämna rapport om löner 
enligt detta direktiv, men kan även 
inkludera mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaternas 
offentliggörande av den obligatoriska 
informationen bör ersätta skyldigheten att 
lämna rapport om lönesättningen för de 
arbetsgivare för vilka administrativa 
uppgifter finns, förutsatt att syftet med 
rapporteringsskyldigheten uppnås.

Or. it

Ändringsförslag 348
Elżbieta Rafalska
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Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande 
och möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande 
och möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten. De omfattande 
statistiska uppgifter som avses i förslaget 
till direktiv kan endast erhållas direkt från 
organisationer. Detta skulle kunna 
medföra en betydande administrativ och 
ekonomisk börda, vilket måste undvikas.

Or. pl

Ändringsförslag 349
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande 
och möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att, i samverkan med 
arbetsmarknadens parter och 
yrkesinspektörer eller andra organ som 
genomdriver arbetstagares rättigheter, 
sammanställa uppgifter som inkommit från 
arbetsgivarna om löneskillnader utan att 
ytterligare belasta arbetsgivarna. 
Tillsynsorganet bör se till att informationen 
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står till allmänt förfogande och möjliggör 
jämförelser mellan enskilda arbetsgivare, 
branscher och regioner i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande 
och möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att i samarbete med 
arbetsmarknadens parter och behöriga 
nationella myndigheter sammanställa 
uppgifter som inkommit från arbetsgivarna 
om löneskillnader utan att ytterligare 
belasta arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör 
se till att informationen står till allmänt 
förfogande och möjliggör jämförelser 
mellan enskilda arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 351
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
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medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande 
och möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande, 
bland annat genom att offentliggöra den 
på en lättillgänglig webbplats, och 
möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 352
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande 
och möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

(28) För att göra informationen om 
löneskillnader mellan män och kvinnor 
som utför lika eller likvärdigt arbete på 
företagsnivå brett tillgänglig bör 
medlemsstaterna anförtro åt det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
detta direktiv att sammanställa uppgifter 
som inkommit från arbetsgivarna om 
löneskillnader utan att ytterligare belasta 
arbetsgivarna. Tillsynsorganet bör se till att 
informationen står till allmänt förfogande 
och möjliggör jämförelser mellan enskilda 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 353
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
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Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i alla företag om 
ojämlikheter framkommer. Den 
gemensamma lönebedömningen bör göras 
av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. 
Arbetstagarföreträdare bör utses eller 
väljas demokratiskt för detta ändamål av 
arbetstagarna i företaget eller 
organisationen, fackföreningar eller 
deras medlemmar, i enlighet med 
bestämmelser i nationella lagar, 
förordningar eller kollektivavtal. 
Gemensamma lönebedömningar bör 
utmynna i att man eliminerar 
könsdiskriminering i lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 354
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Gemensamma lönebedömningar bör 
utmynna i att man eliminerar 
könsdiskriminering i lönesättningen.

Or. pl
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Ändringsförslag 355
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i alla företag om 
ojämlikheter framkommer. Den 
gemensamma lönebedömningen bör göras 
av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses eller väljas fritt för detta ändamål 
antingen av fackföreningar eller 
medlemmar i sådana fackföreningar eller 
av företagets arbetstagare i enlighet med 
bestämmelser i nationella lagar eller 
kollektivavtal. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 356
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 10 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
fackföreningar. Om det inte finns några 
fackföreningsföreträdare bör sådana utses 



PE699.041v01-00 150/197 AM\1241194SV.docx

SV

utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

eller väljas av fackföreningarna eller 
deras medlemmar, eller av arbetstagarna 
vid det aktuella företaget, i enlighet med 
nationell lagstiftning eller bestämmelser i 
kollektivavtal. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 50 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör inom rimlig tid 
utmynna i att man eliminerar 
könsdiskriminering i lönesättningen, 
särskilt genom att avhjälpande åtgärder 
antas där så är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 358
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter på grund av kön 
framkommer i fråga om lön för lika eller 
likvärdigt arbete. Den gemensamma 
lönebedömningen bör göras av 
arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

Or. fr

Ändringsförslag 359
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses av arbetstagarna på företaget för 
detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 360
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
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Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar diskriminering mellan män och 
kvinnor i lönesättningen.

Or. es

Motivering

Könsideologin erkänns inte i artikel 157 i EUF-fördraget och målet i denna punkt är därför 
inte förenlig med direktivets rättsliga grund.

Ändringsförslag 361
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar lönediskriminering på grund av 
kön.

Or. en
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Ändringsförslag 362
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 1 000 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 500 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
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lönesättningen. lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 500 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 365
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 100 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
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utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag med minst 250 
anställda om ojämlikheter framkommer. 
Den gemensamma lönebedömningen bör 
göras av arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses för detta ändamål. Gemensamma 
lönebedömningar bör utmynna i att man 
eliminerar könsdiskriminering i 
lönesättningen.

(29) Gemensamma lönebedömningar 
bör utlösa en översyn och förändring av 
lönestrukturerna i företag om ojämlikheter 
framkommer. Den gemensamma 
lönebedömningen bör göras av 
arbetsgivarna i samverkan med 
arbetstagarföreträdare. Om det inte finns 
några arbetstagarföreträdare bör sådana 
utses av arbetstagarna för detta ändamål. 
Gemensamma lönebedömningar bör 
utmynna i att man eliminerar 
könsdiskriminering i lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 367
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Medlemsstaterna ska, utan att 
inskränka handlingsfriheten för 
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arbetsmarknadens parter, vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att 
arbetstagarföreträdarna och 
fackföreningarna har rätt att på lämplig 
nivå rådfrågas om åtgärder för att ta itu 
med lönediskrimineringen, särskilt när 
det gäller kvinnor och andra åtgärder som 
syftar till att minska löneskillnader mellan 
könen. Sådana åtgärder kan omfatta 
utveckling och tillämpning av system för 
utvärdering och klassificering av arbeten, 
som är fria från lönediskriminering, med 
deltagande av arbetstagarföreträdare och 
fackföreningar.

Or. en

Ändringsförslag 368
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Om omotiverade löneskillnader 
har konstaterats på grundval av objektiva 
könsneutrala kriterier bör arbetsgivare 
och arbetstagarföreträdare utarbeta en 
handlingsplan för jämställdhet med 
konkreta åtgärder som syftar till att 
minska löneskillnaderna mellan könen 
hos den arbetsgivaren. Handlingsplanen 
för jämställdhet bör innehålla 
övervakningsverktyg för att bedöma 
framstegen och ses över regelbundet. En 
löneskillnad mellan könen på mindre än 
5 %, som inte kan förklaras med objektiva 
faktorer, kan inte användas som bevis för 
att arbetsgivarna uppfyller kravet på lika 
lön.

Or. en
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Ändringsförslag 369
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att arbetsgivare utarbetar handlingsplaner 
för jämställdhet i samråd med 
arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen. I 
handlingsplanerna för jämställdhet bör 
konkreta åtgärder fastställas för att uppnå 
jämställdhet mellan kvinnor och män när 
det gäller lika lön, icke-diskriminering 
och andra anställningsvillkor. 
Handlingsplanerna för jämställdhet bör 
också innehålla bestämmelser om 
övervakning av dessa konkreta åtgärder 
och korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 370
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Om omotiverade löneskillnader 
har konstaterats på grundval av objektiva 
könsneutrala kriterier bör arbetsgivare 
och arbetstagarföreträdare utarbeta en 
handlingsplan för jämställdhet med 
konkreta åtgärder som syftar till att 
minska löneskillnaderna mellan könen 
hos den arbetsgivaren. Handlingsplanen 
för jämställdhet bör ses över regelbundet.

Or. en
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Ändringsförslag 371
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning stöder endast 35 % 
av medlemsstaterna ett förbud mot 
sekretessklausuler avseende 
arbetstagarnas löner21a.
_________________
21a SWD(2021)42, s. 109.

Or. es

Ändringsförslag 372
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Behandling och offentliggörande av 
information enligt detta direktiv bör ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67953. 
Särskilda säkerhetsbestämmelser bör antas 
för att förhindra direkt eller indirekt 
yppande av information om en identifierbar 
kollega. Samtidigt bör arbetstagarna inte 
hindras ifrån att frivilligt yppa sin lön för 
att kunna åberopa principen om lika lön 
för kvinnor och män för lika arbete eller 
arbete som tillmäts lika värde.

(30) Behandling och offentliggörande av 
information enligt detta direktiv bör ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67953. 
Särskilda säkerhetsbestämmelser bör antas 
för att förhindra direkt eller indirekt 
yppande av information om en identifierbar 
kollega. Arbetstagarnas tillåtelse att yppa 
sin lön i syfte att kunna åberopa rätten till 
lika lön för kvinnor och män bör beaktas 
mot bakgrund av rätten till skydd av 
personuppgifter, eftersom båda är 
grundläggande rättigheter i EU.

_________________ _________________
53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
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och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1.

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Behandling och offentliggörande av 
information enligt detta direktiv bör ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67953. 
Särskilda säkerhetsbestämmelser bör antas 
för att förhindra direkt eller indirekt 
yppande av information om en identifierbar 
kollega. Samtidigt bör arbetstagarna inte 
hindras ifrån att frivilligt yppa sin lön för 
att kunna åberopa principen om lika lön 
för kvinnor och män för lika arbete eller 
arbete som tillmäts lika värde.

(30) Behandling och offentliggörande av 
information enligt detta direktiv bör ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67953. 
Särskilda säkerhetsbestämmelser bör antas 
för att förhindra direkt eller indirekt 
yppande av information om en identifierbar 
kollega. Samtidigt bör arbetstagarna inte 
under några omständigheter hindras ifrån 
att frivilligt yppa sin lön, och särskilt inte 
från att delge sina fackföreningar eller 
arbetstagarföreträdare denna uppgift.

_________________ _________________
53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1.

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 374
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Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Kollektiva förhandlingar är 
avgörande för att undanröja 
lönediskriminering, särskilt på grund av 
kön, och bör uppmuntras och främjas 
genom att alla begränsningar av deras 
tillämpning och deras tidsfrister 
avskaffas.

Or. pt

Ändringsförslag 375
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Databehandling och skyldigheter 
som följer av detta direktiv ska inte 
påverka tillämpningen av förordning 
(EG) nr 223/2009 om europeisk statistik1a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 
beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program 
(EUT L 87, 31.3.2009, s. 164). 

Or. en
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Ändringsförslag 376
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är viktigt att arbetsmarknadens 
parter diskuterar och ägnar särskild 
uppmärksamhet åt likalöneprincipen vid 
kollektivavtalsförhandlingar. Hänsyn bör 
tas till att dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och 
kollektivavtalssystemen skiljer sig åt inom 
EU och även beakta arbetsmarknadens 
parters handlingsfrihet och avtalsfrihet, 
samt deras kapacitet att företräda 
arbetstagare och arbetsgivare. Därför bör 
medlemsstaterna i enlighet med sina 
nationella system och sin praxis vidta 
lämpliga åtgärder, såsom program till stöd 
för arbetsmarknadens parter, praktisk 
vägledning samt aktivt deltagande från 
regeringens sida i den nationella dialogen 
om arbetsmarknaden. Sådana åtgärder bör 
stimulera arbetsmarknadens parter att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt 
likalöneprincipen, bland annat genom 
diskussioner på lämplig nivå i samband 
med kollektivavtalsförhandlingar och 
utveckling av könsneutrala system ör 
arbetsutvärdering och arbetsindelning.

(31) Det är viktigt att arbetsmarknadens 
parter diskuterar och ägnar särskild 
uppmärksamhet åt likalöneprincipen vid 
kollektivavtalsförhandlingar. Hänsyn bör 
tas till att dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och 
kollektivavtalssystemen skiljer sig åt inom 
EU och även beakta arbetsmarknadens 
parters handlingsfrihet och avtalsfrihet, 
samt deras kapacitet att företräda 
arbetstagare och arbetsgivare. Därför bör 
medlemsstaterna i enlighet med sina 
nationella system och sin praxis vidta 
lämpliga åtgärder, såsom program till stöd 
för arbetsmarknadens parter, praktisk 
vägledning samt aktivt deltagande från 
regeringens sida i den nationella dialogen 
om arbetsmarknaden. Sådana åtgärder bör 
stimulera arbetsmarknadens parter att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt 
likalöneprincipen, bland annat genom 
diskussioner på lämplig nivå i samband 
med kollektivavtalsförhandlingar och 
utveckling av könsneutrala system ör 
arbetsutvärdering och arbetsindelning. 
Nationell lagstiftning, kollektivavtal och 
beslut som fattas på företagsnivå bör 
emellertid ge utrymme för att en tjänst på 
vissa villkor får tilldelas enbart män eller 
enbart kvinnor.

Or. fr

Ändringsförslag 377
Anne Sander

Förslag till direktiv
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Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är viktigt att arbetsmarknadens 
parter diskuterar och ägnar särskild 
uppmärksamhet åt likalöneprincipen vid 
kollektivavtalsförhandlingar. Hänsyn bör 
tas till att dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och 
kollektivavtalssystemen skiljer sig åt inom 
EU och även beakta arbetsmarknadens 
parters handlingsfrihet och avtalsfrihet, 
samt deras kapacitet att företräda 
arbetstagare och arbetsgivare. Därför bör 
medlemsstaterna i enlighet med sina 
nationella system och sin praxis vidta 
lämpliga åtgärder, såsom program till stöd 
för arbetsmarknadens parter, praktisk 
vägledning samt aktivt deltagande från 
regeringens sida i den nationella dialogen 
om arbetsmarknaden. Sådana åtgärder bör 
stimulera arbetsmarknadens parter att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt 
likalöneprincipen, bland annat genom 
diskussioner på lämplig nivå i samband 
med kollektivavtalsförhandlingar och 
utveckling av könsneutrala system ör 
arbetsutvärdering och arbetsindelning.

(31) Det är viktigt att arbetsmarknadens 
parter diskuterar och ägnar särskild 
uppmärksamhet åt likalöneprincipen vid 
kollektivavtalsförhandlingar. I enlighet 
med subsidiaritetsprincipen bör hänsyn tas 
till att dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter och kollektivavtalssystemen skiljer 
sig åt inom EU och även beakta 
arbetsmarknadens parters handlingsfrihet 
och avtalsfrihet, samt deras kapacitet att 
företräda arbetstagare och arbetsgivare. 
Därför bör medlemsstaterna i enlighet med 
sina nationella system och sin praxis vidta 
lämpliga åtgärder, såsom program till stöd 
för arbetsmarknadens parter, praktisk 
vägledning samt aktivt deltagande från 
regeringens sida i den nationella dialogen 
om arbetsmarknaden. Sådana åtgärder bör 
stimulera arbetsmarknadens parter att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt 
likalöneprincipen, bland annat genom 
diskussioner på lämplig nivå i samband 
med kollektivavtalsförhandlingar och 
utveckling av könsneutrala system ör 
arbetsutvärdering och arbetsindelning.

Or. fr

Ändringsförslag 378
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är viktigt att arbetsmarknadens 
parter diskuterar och ägnar särskild 
uppmärksamhet åt likalöneprincipen vid 
kollektivavtalsförhandlingar. Hänsyn bör 
tas till att dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och 
kollektivavtalssystemen skiljer sig åt inom 

(31) Det är viktigt att arbetsmarknadens 
parter diskuterar och ägnar särskild 
uppmärksamhet åt likalöneprincipen vid 
kollektivavtalsförhandlingar. Hänsyn bör 
tas till att dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och 
kollektivavtalssystemen skiljer sig åt inom 
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EU och även beakta arbetsmarknadens 
parters handlingsfrihet och avtalsfrihet, 
samt deras kapacitet att företräda 
arbetstagare och arbetsgivare. Därför bör 
medlemsstaterna i enlighet med sina 
nationella system och sin praxis vidta 
lämpliga åtgärder, såsom program till stöd 
för arbetsmarknadens parter, praktisk 
vägledning samt aktivt deltagande från 
regeringens sida i den nationella dialogen 
om arbetsmarknaden. Sådana åtgärder bör 
stimulera arbetsmarknadens parter att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt 
likalöneprincipen, bland annat genom 
diskussioner på lämplig nivå i samband 
med kollektivavtalsförhandlingar och 
utveckling av könsneutrala system ör 
arbetsutvärdering och arbetsindelning.

EU och även beakta arbetsmarknadens 
parters handlingsfrihet och avtalsfrihet, 
samt deras kapacitet att företräda 
arbetstagare och arbetsgivare. Därför bör 
medlemsstaterna i enlighet med sina 
nationella system och sin praxis vidta 
lämpliga åtgärder, såsom program till stöd 
för arbetsmarknadens parter, praktisk 
vägledning samt aktivt deltagande från 
regeringens sida i den nationella dialogen 
om arbetsmarknaden. Sådana åtgärder bör 
stimulera arbetsmarknadens parter att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt 
likalöneprincipen, bland annat genom 
diskussioner på lämplig nivå i samband 
med kollektivavtalsförhandlingar och 
utveckling av system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning som är opartiska med 
avseende på män och kvinnor.

Or. es

Motivering

Könsideologin erkänns inte i artikel 157 i EUF-fördraget och målet i denna punkt är därför 
inte förenlig med direktivets rättsliga grund.

Ändringsförslag 379
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är viktigt att arbetsmarknadens 
parter diskuterar och ägnar särskild 
uppmärksamhet åt likalöneprincipen vid 
kollektivavtalsförhandlingar. Hänsyn bör 
tas till att dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och 
kollektivavtalssystemen skiljer sig åt inom 
EU och även beakta arbetsmarknadens 
parters handlingsfrihet och avtalsfrihet, 
samt deras kapacitet att företräda 
arbetstagare och arbetsgivare. Därför bör 
medlemsstaterna i enlighet med sina 

(Berör inte den svenska versionen.)    
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nationella system och sin praxis vidta 
lämpliga åtgärder, såsom program till stöd 
för arbetsmarknadens parter, praktisk 
vägledning samt aktivt deltagande från 
regeringens sida i den nationella dialogen 
om arbetsmarknaden. Sådana åtgärder bör 
stimulera arbetsmarknadens parter att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt 
likalöneprincipen, bland annat genom 
diskussioner på lämplig nivå i samband 
med kollektivavtalsförhandlingar och 
utveckling av könsneutrala system ör 
arbetsutvärdering och arbetsindelning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Arbetstagarna bör ha tillgång till 
nödvändiga förfaranden för att de lättare 
ska kunna utöva rätten att få tillgång till 
rättslig prövning. Nationell lagstiftning 
som omfattar skyldigheter, incitament eller 
sanktioner för att stimulera till att använda 
förlikningsförfaranden eller att vända sig 
till ett jämställdhetsorgan bör inte hindra 
parterna ifrån att utöva sin rätt att begära 
domstolsprövning.

(32) Arbetstagarna bör ha tillgång till 
nödvändiga förfaranden för att de lättare 
ska kunna utöva rätten att få tillgång till 
rättslig prövning. Nationell lagstiftning 
som omfattar skyldigheter, incitament eller 
sanktioner för att stimulera till att använda 
förlikningsförfaranden eller att vända sig 
till ett jämställdhetsorgan bör inte hindra 
parterna ifrån att utöva sin rätt att begära 
domstolsprövning. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att kvinnor med 
funktionsnedsättning, även de som 
omfattas av mekanismer för 
ställföreträdande beslutsfattande, har 
tillgång till rättslig prövning och 
rättsmedel på lika villkor som andra.

Or. en

Ändringsförslag 381
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Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Arbetstagarna bör ha tillgång till 
nödvändiga förfaranden för att de lättare 
ska kunna utöva rätten att få tillgång till 
rättslig prövning. Nationell lagstiftning 
som omfattar skyldigheter, incitament eller 
sanktioner för att stimulera till att använda 
förlikningsförfaranden eller att vända sig 
till ett jämställdhetsorgan bör inte hindra 
parterna ifrån att utöva sin rätt att begära 
domstolsprövning.

(32) Alla arbetstagare bör ha tillgång 
till nödvändiga förfaranden för att de 
lättare ska kunna utöva rätten att få tillgång 
till rättslig prövning. Nationell lagstiftning 
som omfattar skyldigheter, incitament eller 
sanktioner för att stimulera till att använda 
förlikningsförfaranden eller att vända sig 
till ett jämställdhetsorgan bör inte hindra 
parterna ifrån att utöva sin rätt att begära 
domstolsprövning. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att kvinnor med 
funktionsnedsättning, även de som 
omfattas av mekanismer för 
ställföreträdande beslutsfattande, har 
tillgång till rättslig prövning och 
rättsmedel på lika villkor som andra.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Arbetstagarna bör ha tillgång till 
nödvändiga förfaranden för att de lättare 
ska kunna utöva rätten att få tillgång till 
rättslig prövning. Nationell lagstiftning 
som omfattar skyldigheter, incitament eller 
sanktioner för att stimulera till att använda 
förlikningsförfaranden eller att vända sig 
till ett jämställdhetsorgan bör inte hindra 
parterna ifrån att utöva sin rätt att begära 
domstolsprövning.

(32) Arbetstagarna bör ha tillgång till 
nödvändiga förfaranden för att de lättare 
ska kunna utöva rätten att få tillgång till 
rättslig prövning. Nationell lagstiftning 
som omfattar skyldigheter, incitament eller 
sanktioner för att stimulera till att använda 
förlikningsförfaranden eller att vända sig 
till ett jämställdhetsorgan bör inte hindra 
parterna ifrån att utöva sin rätt att begära 
domstolsprövning. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att kvinnor med 
funktionsnedsättning, även de som 
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omfattas av mekanismer för 
ställföreträdande beslutsfattande, har 
tillgång till rättslig prövning och 
rättsmedel på lika villkor som andra.

Or. en

Ändringsförslag 383
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning bör rätten att vidta 
åtgärder å en arbetstagares vägnar inte 
utsträckas till sammanslutningar, 
organisationer eller andra rättsliga 
enheter, eftersom det finns många olika 
sådana med olika intresseområden. Den 
konsekvensbedömning som genomfördes 
inför detta direktiv inbegrep därför inte 
möjliga konsekvenser vad gäller dessa 
enheter16a.
_________________
16a SWD(2021)42, s. 64.

Or. es

Ändringsförslag 384
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
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uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv. För att komma till rätta med 
de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv. Jämställdhetsorganen bör 
vara delaktiga i verkställigheten av 
relevanta bestämmelser och ge stöd till 
fackföreningar som företräder 
arbetstagare som gör anspråk på lika lön, 
för att minska de hinder som de 
skadelidande möter när de lägger fram 
sitt anspråk och därmed stärka 
efterlevnaden av de relevanta 
bestämmelserna. För att komma till rätta 
med de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare, eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan arbetstagare av 
olika kön, få rätt att företräda enskilda 
individer. De bör ha möjlighet att besluta 
att agera för arbetstagares räkning eller tid 
stöd för dem, för att hjälpa diskriminerade 
arbetstagare att effektivt åberopa sina 
rättigheter och kräva att likalöneprincipen 
efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 385
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 



PE699.041v01-00 168/197 AM\1241194SV.docx

SV

jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv. För att komma till rätta med 
de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv, utan att det påverkar den 
roll som innehas av arbetsmarknadens 
parter och yrkesinspektörer eller andra 
organ som genomdriver arbetstagares 
rättigheter. För att komma till rätta med de 
förfarandemässiga och kostnadsrelaterade 
hinder som arbetstagare som anser att de 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning möter, när de vill åberopa sin 
rätt till lika lön, bör jämställdhetsorgan, 
sammanslutningar, organisationer, organ 
och arbetstagarföreträdare eller andra 
rättsliga instanser som har intresse av att 
säkerställa jämställdheten mellan könen få 
rätt att företräda enskilda individer. De bör 
ha möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
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heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv. För att komma till rätta med 
de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv. Det är nödvändigt att 
arbetsmarknadens parter är direkt 
delaktiga i den nationella jämställdheten 
för att säkerställa ett kontinuerligt och 
samordnat deltagande av 
arbetsmarknadens parter. För att komma 
till rätta med de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 387
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av arbetsmarknadens parter är 
avgörande för en verkningsfull tillämpning 
av likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
lönediskriminering mellan män och 
kvinnor, rätt till insyn i lönesättningen och 
alla andra rättigheter och skyldigheter som 
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detta direktiv. För att komma till rätta med 
de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att 
säkerställa jämställdheten mellan könen 
få rätt att företräda enskilda individer. De 
bör ha möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för 
dem, för att hjälpa diskriminerade 
arbetstagare att effektivt åberopa sina 
rättigheter och kräva att likalöneprincipen 
efterlevs.

fastställs i detta direktiv. För att komma till 
rätta med de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, arbetstagarorgan och 
arbetstagarföreträdare få rätt att företräda 
arbetstagarna, agera för deras räkning 
eller till stöd för dem, för att hjälpa 
diskriminerade arbetstagare att effektivt 
åberopa sina rättigheter och kräva att 
likalöneprincipen efterlevs.

Or. es

Motivering

Utan att det påverkar jämställdhetsorganens medverkan bör arbetstagarna endast företrädas 
av arbetsmarknadsparterna, för att stärka rätten att ansluta sig till en fackförening och 
kollektiva avtalsförhandlingar så att illojal konkurrens med arbetsmarknadsparterna 
motverkas.

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

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens eller andra 
behöriga nationella myndigheters 
befogenheter och uppdrag bör därför ge ett 
lämpligt och heltäckande ansvar för att 
bevaka könsrelaterad lönediskriminering, 
rätt till insyn i lönesättningen och alla 
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detta direktiv. För att komma till rätta med 
de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

andra rättigheter och skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv. För att komma till 
rätta med de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 389
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
könsrelaterad lönediskriminering, rätt till 
insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv. För att komma till rätta med 
de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 

(33) Att engagera jämställdhetsorganen 
vid sidan av övriga aktörer är avgörande 
för en verkningsfull tillämpning av 
likalöneprincipen. De nationella 
jämställdhetsorganens befogenheter och 
uppdrag bör därför ge ett lämpligt och 
heltäckande ansvar för att bevaka 
lönediskriminering på grund av kön, rätt 
till insyn i lönesättningen och alla andra 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv. För att komma till rätta med 
de förfarandemässiga och 
kostnadsrelaterade hinder som arbetstagare 
som anser att de utsatts för 
könsdiskriminerande lönesättning möter, 
när de vill åberopa sin rätt till lika lön, bör 
jämställdhetsorgan, sammanslutningar, 
organisationer, organ och 
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arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
instanser som har intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen få rätt att 
företräda enskilda individer. De bör ha 
möjlighet att besluta att agera för 
arbetstagares räkning eller tid stöd för dem, 
för att hjälpa diskriminerade arbetstagare 
att effektivt åberopa sina rättigheter och 
kräva att likalöneprincipen efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare bör även ha rätt att 
företräda en eller flera arbetstagare som 
anser sig ha utsatts för könsdiskriminering 
i strid med principen om lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete. Att tillåta att 
talan förs för flera arbetstagares räkning 
eller till stöd för dem är ett sätt att 
underlätta förfaranden som annars inte 
skulle ha inletts på grund av 
förfarandehinder, kostnadshinder eller 
rädsla för repressalier samt i situationer där 
arbetstagaren diskrimineras på flera olika 
grunder som kan vara svåra att särskilja. 
Grupptalan kan potentiellt röja systematisk 
diskriminering och öka synligheten när det 
gäller lika lön och jämställdhet i samhället 
i sin helhet. Möjligheten att väcka 
grupptalan skulle motivera en efterlevnad 
av åtgärderna för insyn i lönesättningen 
redan från början, skapa grupptryck och 
öka arbetstagarnas medvetenhet och 

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare bör även ha rätt att 
företräda en eller flera arbetstagare som 
anser sig ha utsatts för könsdiskriminering 
i strid med principen om lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete. Att tillåta att 
talan förs för flera arbetstagares räkning 
eller till stöd för dem är ett sätt att 
underlätta förfaranden som annars inte 
skulle ha inletts på grund av 
förfarandehinder, kostnadshinder eller 
rädsla för repressalier samt i situationer där 
arbetstagaren diskrimineras på flera olika 
grunder som kan vara svåra att särskilja. 
Grupptalan kan potentiellt röja systematisk 
diskriminering och öka synligheten när det 
gäller lika lön och jämställdhet i samhället 
i sin helhet. Möjligheten att begära 
kollektiv prövning och väcka grupptalan 
skulle motivera en efterlevnad av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen redan 
från början, skapa grupptryck och öka 
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motivation att agera förebyggande. arbetstagarnas medvetenhet och motivation 
att agera förebyggande och skulle få bukt 
med lönediskrimineringens systematiska 
karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 391
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare bör även ha rätt att 
företräda en eller flera arbetstagare som 
anser sig ha utsatts för könsdiskriminering 
i strid med principen om lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete. Att tillåta att 
talan förs för flera arbetstagares räkning 
eller till stöd för dem är ett sätt att 
underlätta förfaranden som annars inte 
skulle ha inletts på grund av 
förfarandehinder, kostnadshinder eller 
rädsla för repressalier samt i situationer där 
arbetstagaren diskrimineras på flera olika 
grunder som kan vara svåra att särskilja. 
Grupptalan kan potentiellt röja systematisk 
diskriminering och öka synligheten när det 
gäller lika lön och jämställdhet i samhället 
i sin helhet. Möjligheten att väcka 
grupptalan skulle motivera en efterlevnad 
av åtgärderna för insyn i lönesättningen 
redan från början, skapa grupptryck och 
öka arbetstagarnas medvetenhet och 
motivation att agera förebyggande.

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare bör även ha rätt att 
företräda en eller flera arbetstagare som 
anser sig ha utsatts för könsdiskriminering 
i strid med principen om lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete. Att tillåta att 
talan förs för flera arbetstagares räkning 
eller till stöd för dem är aldrig önskvärt, 
även om det kan vara ett sätt att underlätta 
förfaranden som annars inte skulle ha 
inletts på grund av förfarandehinder, 
kostnadshinder eller rädsla för repressalier 
samt i situationer där arbetstagaren 
diskrimineras på flera olika grunder som 
kan vara svåra att särskilja. Grupptalan kan 
potentiellt röja systematisk diskriminering 
och öka synligheten när det gäller lika lön 
mellan män och kvinnor i samhället i sin 
helhet. Möjligheten att väcka grupptalan 
skulle motivera en efterlevnad av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen redan 
från början, skapa grupptryck och öka 
arbetstagarnas medvetenhet och motivation 
att agera förebyggande.

Or. es

Motivering

Könsideologin erkänns inte i artikel 157 i EUF-fördraget och målet i denna punkt är därför 
inte förenlig med direktivets rättsliga grund.
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Ändringsförslag 392
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare bör även ha rätt att 
företräda en eller flera arbetstagare som 
anser sig ha utsatts för könsdiskriminering 
i strid med principen om lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete. Att tillåta att 
talan förs för flera arbetstagares räkning 
eller till stöd för dem är ett sätt att 
underlätta förfaranden som annars inte 
skulle ha inletts på grund av 
förfarandehinder, kostnadshinder eller 
rädsla för repressalier samt i situationer där 
arbetstagaren diskrimineras på flera olika 
grunder som kan vara svåra att särskilja. 
Grupptalan kan potentiellt röja systematisk 
diskriminering och öka synligheten när det 
gäller lika lön och jämställdhet i samhället 
i sin helhet. Möjligheten att väcka 
grupptalan skulle motivera en efterlevnad 
av åtgärderna för insyn i lönesättningen 
redan från början, skapa grupptryck och 
öka arbetstagarnas medvetenhet och 
motivation att agera förebyggande.

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare bör även ha rätt att 
företräda en eller flera arbetstagare som 
anser sig ha utsatts för könsdiskriminering 
i strid med principen om lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete. Att tillåta att 
talan förs för flera arbetstagares räkning 
eller till stöd för dem är ett sätt att 
underlätta förfaranden som annars inte 
skulle ha inletts på grund av 
förfarandehinder, kostnadshinder eller 
rädsla för repressalier samt i situationer där 
arbetstagaren diskrimineras på flera olika 
grunder som kan vara svåra att särskilja. 
Grupptalan kan potentiellt röja systematisk 
diskriminering och öka synligheten när det 
gäller lika lön och jämställdhet mellan 
män och kvinnor i samhället i sin helhet. 
Möjligheten att väcka grupptalan skulle 
motivera en efterlevnad av åtgärderna för 
insyn i lönesättningen redan från början, 
skapa grupptryck och öka arbetstagarnas 
medvetenhet och motivation att agera 
förebyggande.

Or. en

Ändringsförslag 393
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare bör även ha rätt att 

(34) Jämställdhetsorgan och 
arbetstagares fackföreningar bör även ha 
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företräda en eller flera arbetstagare som 
anser sig ha utsatts för könsdiskriminering 
i strid med principen om lika lön för 
samma eller likvärdigt arbete. Att tillåta att 
talan förs för flera arbetstagares räkning 
eller till stöd för dem är ett sätt att 
underlätta förfaranden som annars inte 
skulle ha inletts på grund av 
förfarandehinder, kostnadshinder eller 
rädsla för repressalier samt i situationer där 
arbetstagaren diskrimineras på flera olika 
grunder som kan vara svåra att särskilja. 
Grupptalan kan potentiellt röja systematisk 
diskriminering och öka synligheten när det 
gäller lika lön och jämställdhet i samhället 
i sin helhet. Möjligheten att väcka 
grupptalan skulle motivera en efterlevnad 
av åtgärderna för insyn i lönesättningen 
redan från början, skapa grupptryck och 
öka arbetstagarnas medvetenhet och 
motivation att agera förebyggande.

rätt att företräda en eller flera arbetstagare 
som anser sig ha utsatts för 
könsdiskriminering i strid med principen 
om lika lön för samma eller likvärdigt 
arbete. Att tillåta att talan förs för flera 
arbetstagares räkning eller till stöd för dem 
är ett sätt att underlätta förfaranden som 
annars inte skulle ha inletts på grund av 
förfarandehinder, kostnadshinder eller 
rädsla för repressalier samt i situationer där 
arbetstagaren diskrimineras på flera olika 
grunder som kan vara svåra att särskilja. 
Grupptalan kan potentiellt röja systematisk 
diskriminering och öka synligheten när det 
gäller lika lön och jämställdhet i samhället 
i sin helhet. Möjligheten att väcka 
grupptalan skulle motivera en efterlevnad 
av åtgärderna för insyn i lönesättningen 
redan från början, skapa grupptryck och 
öka arbetstagarnas medvetenhet och 
motivation att agera förebyggande.

Or. it

Ändringsförslag 394
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
jämställdhetsorganen får tillräckliga 
resurser för att utföra sina uppgifter 
avseende könsdiskriminerande lönesättning 
på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 
Om uppgifter tilldelas fler än ett organ bör 
medlemsstaterna se till att dessa samordnas 
i tillräckligt hög grad.

(35) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
jämställdhetsorganen och de nationella 
organ och myndigheter som ansvarar för 
tillsyn och övervakning använder sina 
mänskliga, tekniska och finansiella 
resurser för att effektivt och på lämpligt 
sätt utföra sina uppgifter och fullgöra sitt 
ansvar, särskilt avseende 
könsdiskriminerande lönesättning. Om 
uppgifter tilldelas fler än ett organ bör 
medlemsstaterna se till att dessa samordnas 
i tillräckligt hög grad.

Or. pt
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Ändringsförslag 395
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
jämställdhetsorganen får tillräckliga 
resurser för att utföra sina uppgifter 
avseende könsdiskriminerande lönesättning 
på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 
Om uppgifter tilldelas fler än ett organ bör 
medlemsstaterna se till att dessa samordnas 
i tillräckligt hög grad.

(35) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
yrkesinspektionens befogenheter 
respekteras och att jämställdhetsorganen 
får tillräckliga resurser för att utföra sina 
uppgifter avseende könsdiskriminerande 
lönesättning på ett effektivt och 
tillfredsställande sätt. Om uppgifter 
tilldelas fler än ett organ bör 
medlemsstaterna se till att dessa samordnas 
i tillräckligt hög grad.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
jämställdhetsorganen får tillräckliga 
resurser för att utföra sina uppgifter 
avseende könsdiskriminerande lönesättning 
på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 
Om uppgifter tilldelas fler än ett organ bör 
medlemsstaterna se till att dessa samordnas 
i tillräckligt hög grad.

(35) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
jämställdhetsorganen och 
yrkesinspektionerna får tillräckliga 
resurser för att utföra sina uppgifter 
avseende könsdiskriminerande lönesättning 
på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 
Om uppgifter tilldelas fler än ett organ bör 
medlemsstaterna se till att dessa samordnas 
i tillräckligt hög grad.

Or. en
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Ändringsförslag 397
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns.

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns. 
Kompensationen bör ta hänsyn till fall 
där könsdiskriminerande lönesättning 
förenas med diskriminering även på 
andra grunder.

_________________ _________________
54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

Or. en

Ändringsförslag 398
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
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sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns.

sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada, och 
den bör ta hänsyn till könsbaserad 
lönediskriminering som förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns.

_________________ _________________
54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

Or. en

Ändringsförslag 399
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns.

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner från och med den dag då 
detta direktiv införlivas med 
medlemsstatens nationella rätt, 
kompensation för förlorade möjligheter 
och ideell skada. Kompensationen får inte 
begränsas av en i förväg fastställd övre 
gräns.

_________________ _________________
54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

Or. fr
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Ändringsförslag 400
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns.

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av lönediskriminering på grund av kön54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns.

_________________ _________________
54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

Or. en

Ändringsförslag 401
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av könsdiskriminerande lönesättning54. 
Detta bör omfatta full retroaktiv 
återvinning av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. 
Kompensationen får inte begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns.

(36) Kompensationen bör till fullo täcka 
den förlust eller skada som lidits på grund 
av lönesättning som är diskriminerande 
mot män eller kvinnor54. Detta bör omfatta 
full retroaktiv återvinning av utebliven lön 
och därmed sammanhängande bonusar 
eller in-naturaförmåner och kompensation 
för förlorade möjligheter. Kompensationen 
får inte begränsas av en i förväg fastställd 
övre gräns.
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_________________ _________________
54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

54 Dom i mål C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho mot Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, punkt 
45.

Or. es

Motivering

Könsideologin erkänns inte i artikel 157 i EUF-fördraget och målet i denna punkt är därför 
inte förenlig med direktivets rättsliga grund. Dessutom omfattas ideell skada redan av 
kompensationen för förlorade möjligheter, och ett senare klagomål vore således inte 
proportionerligt eftersom det skulle leda till tvister och ett utnyttjande av rättsväsendet.

Ändringsförslag 402
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Utöver kompensationen bör även 
övriga rättsmedel tillhandahållas. 
Domstolarna bör till exempel kunna 
förelägga att arbetsgivaren ska göra 
strukturella eller organisatoriska 
förändringar för att fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller 
likalöneprincipen. Sådana åtgärder kan till 
exempel avse skyldighet att: se över 
lönesättningspolicyn med utgångspunkt i 
en könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning, upprätta en handlingsplan 
för att undanröja de upptäckta 
ojämlikheterna och minska alla 
omotiverade löneskillnader, lämna 
information och öka arbetstagarnas 
medvetenhet om rätten till lika lön, och 
införa obligatorisk fortbildning för 
personalansvariga om lika lön samt 
könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning.

(37) Utöver kompensationen bör även 
övriga rättsmedel tillhandahållas. 
Domstolarna bör till exempel kunna 
förelägga att arbetsgivaren ska göra 
strukturella eller organisatoriska 
förändringar för att fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller 
likalöneprincipen. Sådana åtgärder kan till 
exempel avse skyldighet att: se över 
lönesättningspolicyn med utgångspunkt i 
en könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning, upprätta eller se över sin 
handlingsplan för att undanröja de 
upptäckta ojämlikheterna och minska alla 
omotiverade löneskillnader, lämna 
information och öka arbetstagarnas 
medvetenhet om rätten till lika lön, och 
införa obligatorisk fortbildning för 
personalansvariga om lika lön samt 
könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning.

Or. en
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Ändringsförslag 403
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Utöver kompensationen bör även 
övriga rättsmedel tillhandahållas. 
Domstolarna bör till exempel kunna 
förelägga att arbetsgivaren ska göra 
strukturella eller organisatoriska 
förändringar för att fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller 
likalöneprincipen. Sådana åtgärder kan till 
exempel avse skyldighet att: se över 
lönesättningspolicyn med utgångspunkt i 
en könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning, upprätta en handlingsplan 
för att undanröja de upptäckta 
ojämlikheterna och minska alla 
omotiverade löneskillnader, lämna 
information och öka arbetstagarnas 
medvetenhet om rätten till lika lön, och 
införa obligatorisk fortbildning för 
personalansvariga om lika lön samt 
könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning.

(Berör inte den svenska versionen.)      

Or. en

Ändringsförslag 404
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Utöver kompensationen bör även 
övriga rättsmedel tillhandahållas. 
Domstolarna bör till exempel kunna 
förelägga att arbetsgivaren ska göra 
strukturella eller organisatoriska 

(37) Utöver kompensationen bör även 
övriga rättsmedel tillhandahållas. 
Domstolarna bör till exempel kunna 
förelägga att arbetsgivaren ska göra 
strukturella eller organisatoriska 
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förändringar för att fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller 
likalöneprincipen. Sådana åtgärder kan till 
exempel avse skyldighet att: se över 
lönesättningspolicyn med utgångspunkt i 
en könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning, upprätta en handlingsplan 
för att undanröja de upptäckta 
ojämlikheterna och minska alla 
omotiverade löneskillnader, lämna 
information och öka arbetstagarnas 
medvetenhet om rätten till lika lön, och 
införa obligatorisk fortbildning för 
personalansvariga om lika lön samt 
könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning.

förändringar för att fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller 
likalöneprincipen. Sådana åtgärder kan till 
exempel avse skyldighet att: se över 
lönesättningspolicyn med utgångspunkt i 
en arbetsutvärdering och arbetsindelning 
som är opartisk med avseende på män och 
kvinnor, upprätta en handlingsplan för att 
undanröja de upptäckta ojämlikheterna och 
minska alla omotiverade löneskillnader, 
lämna information och öka arbetstagarnas 
medvetenhet om rätten till lika lön, och 
införa fortbildning för personalansvariga 
om lika lön samt arbetsutvärdering och 
arbetsindelning som är neutral när det 
gäller män och kvinnor.

Or. es

Motivering

Begreppet kön erkänns inte i EUF-fördraget och denna punkt är därför inte förenlig med 
direktivets rättsliga grund. Dessutom utgör begreppet ”obligatorisk fortbildning” en förlegad 
företagsfilosofi, eftersom en utbildning är effektiv först då deltagarna frivilligt medverkar. I 
alla händelser är arbetsgivaren redan skyldig att uppnå resultat (ett undanröjande av 
lönediskriminering), och denne bör efter eget tycke avgöra hur detta ska uppnås.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) I enlighet med domstolens 
rättspraxis55 fastställdes i direktiv 
2006/54/EG en bestämmelse för att 
säkerställa att bevisbördan övergår på 
svaranden i situationer som vid första 
anblicken ger sken av diskriminering. 
Medlemsstaterna bör inte heller hindras 
från att närhelst det passar under 
förfarandet införa bevisregler som är 
fördelaktigare för arbetstagare som väcker 

(38) I enlighet med domstolens 
rättspraxis55 fastställdes i direktiv 
2006/54/EG en bestämmelse för att 
säkerställa att bevisbördan övergår på 
svaranden i situationer som vid första 
anblicken ger sken av diskriminering. 
Medlemsstaterna bör inte heller hindras 
från att närhelst det passar under 
förfarandet införa bevisregler som är 
fördelaktigare för arbetstagare som väcker 
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talan. Vid rättsliga eller administrativa 
förfaranden som avser direkt eller 
indirekt diskriminering ska, ifall 
arbetsgivaren inte efterkommit någon av 
direktivets skyldigheter avseende insyn i 
lönesättningen, omvänd bevisbörda 
automatiskt tillämpas så att den i stället 
åvilar svaranden, oavsett om 
arbetstagaren styrkt en situation som vid 
första anblicken ger sken av 
lönediskriminering eller ej.

talan.

_________________ _________________
55 Mål C-109/88, Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund I 
Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening, 
som företräder Danfoss, 
ECLI:EU:C:1989:383.

55 Mål C-109/88, Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund I 
Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening, 
som företräder Danfoss, 
ECLI:EU:C:1989:383.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Även om det räcker att bara 
etablera presumtion om diskriminering 
för att bevisbördan ska övergå på 
arbetsgivaren, är det inte alltid lätt för den 
diskriminerade och domstolen att veta hur 
en sådan presumtion ska kunna 
fastställas. Åtgärder för insyn i 
lönesättningen kan potentiellt stödja 
användningen av omvänd bevisbörda 
genom att arbetstagarna får insyn i de 
genomsnittliga lönenivåerna för kvinnor 
och män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Genom att arbetstagarna på så vis 
får möjlighet att styrka en situation som 
vid första anblicken gör det möjligt att 
presumera diskriminering skulle detta 

utgår
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snabbt utlösa den omvända bevisbördan, 
vilket gynnar arbetstagaren.

Or. en

Ändringsförslag 407
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Även om det räcker att bara 
etablera presumtion om diskriminering för 
att bevisbördan ska övergå på 
arbetsgivaren, är det inte alltid lätt för den 
diskriminerade och domstolen att veta hur 
en sådan presumtion ska kunna fastställas. 
Åtgärder för insyn i lönesättningen kan 
potentiellt stödja användningen av omvänd 
bevisbörda genom att arbetstagarna får 
insyn i de genomsnittliga lönenivåerna för 
kvinnor och män som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Genom att arbetstagarna 
på så vis får möjlighet att styrka en 
situation som vid första anblicken gör det 
möjligt att presumera diskriminering skulle 
detta snabbt utlösa den omvända 
bevisbördan, vilket gynnar arbetstagaren.

(39) Även om det räcker att bara 
etablera presumtion om diskriminering för 
att bevisbördan ska övergå på 
arbetsgivaren, är det inte alltid lätt för den 
diskriminerade och domstolen att veta hur 
en sådan presumtion ska kunna fastställas. 
Åtgärder för insyn i lönesättningen kan 
potentiellt stödja användningen av omvänd 
bevisbörda genom att arbetstagarna får 
insyn i de genomsnittliga lönenivåerna för 
kvinnor och män som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Genom att arbetstagarna 
på så vis får möjlighet att styrka en 
situation som vid första anblicken gör det 
möjligt att presumera diskriminering skulle 
detta snabbt utlösa den omvända 
bevisbördan, vilket gynnar arbetstagaren. 
De skyldigheter som följer av denna 
bestämmelse påverkar inte tillämpningen 
av sekretessreglerna i förordning (EG) nr 
223/2009 om europeisk statistik1a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 
beslut 89/382/EEG, Euratom om 
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inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program 
(EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

Or. en

Ändringsförslag 408
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) När det gäller reglerna om tillgång 
till bevismaterial med konfidentiellt 
innehåll inom ramen för ett rättsligt 
förfarande ska medlemsstaterna ta 
hänsyn till att kommunikationen mellan 
advokat och klient är av speciell natur, 
och alltid skyddad av tystnadsplikten.

Or. es

Ändringsförslag 409
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför 
bör gemensamma miniminormer 
fastställas. Dessa normer bör fastställa 
när preskriptionsfristen börjar löpa, dess 
löptid och under vilka förhållanden den 

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv ge 
tillräckliga möjligheter att utöva dessa 
rättigheter.
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ska avbrytas eller tillfälligt upphöra att 
löpa samt föreskriva att 
preskriptionsfristen för talan ska vara 
minst tre år.

Or. es

Motivering

Det är medlemsstaterna som fastställer processlagstiftningen i enlighet med sin rättsliga 
praxis och sina rättsliga normer.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför 
bör gemensamma miniminormer 
fastställas. Dessa normer bör fastställa 
när preskriptionsfristen börjar löpa, dess 
löptid och under vilka förhållanden den 
ska avbrytas eller tillfälligt upphöra att 
löpa samt föreskriva att 
preskriptionsfristen för talan ska vara 
minst tre år.

(40) Nationella preskriptionsregler för 
åberopande av rättigheter enligt detta 
direktiv bör vara utformade så att det inte i 
praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt 
att utöva dessa rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 411
Jadwiga Wiśniewska
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Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför 
bör gemensamma miniminormer 
fastställas. Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 
talan ska vara minst tre år.

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
lönediskriminering på grund av kön. 
Därför bör gemensamma miniminormer 
fastställas. Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 
talan ska vara minst tre år.

Or. en

Ändringsförslag 412
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför bör 
gemensamma miniminormer fastställas. 
Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför bör 
gemensamma miniminormer fastställas. 
Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 
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talan ska vara minst tre år. talan ska vara minst fem år.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför bör 
gemensamma miniminormer fastställas. 
Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 
talan ska vara minst tre år.

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför bör 
gemensamma miniminormer fastställas. 
Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 
talan ska vara minst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför bör 
gemensamma miniminormer fastställas. 
Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 
talan ska vara minst tre år.

(40) Enligt rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol bör nationella 
preskriptionsregler för åberopande av 
rättigheter enligt detta direktiv vara 
utformade så att det inte i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter. Preskriptionstider skapar 
specifika hinder för den som utsätts för 
könsbunden lönediskriminering. Därför bör 
gemensamma miniminormer fastställas. 
Dessa normer bör fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 
samt föreskriva att preskriptionsfristen för 
talan ska vara minst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 415
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt 
incitament när det gäller att åberopa sin 
rätt till lika lön, vilket i sin tur ger ett 
otillräckligt skydd och en otillräcklig 
efterlevnad av rätten till lika lön. För att 
undanröja det kraftiga förfarandemässiga 
hindret för tillgång till rättvis prövning 
bör kärande vars talan bifalls ha rätt till 
ersättning för sina rättegångskostnader 
från svaranden. Samtidigt bör inte 
käranden, om det är den svarandes talan 
som bifalls, behöva bestrida dennes 
kostnader, förutom i fall där talan väckts i 
ond tro, varit uppenbart ogrundad eller 
om utebliven ersättning till svaranden av 
domstolen eller behöriga myndigheter 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i målet, till 

utgår
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exempel med hänsyn till ett mikroföretags 
ekonomiska ställning.

Or. es

Motivering

Det är upp till de enskilda medlemsstaterna att ange rättegångskostnaderna i sin lagstiftning.

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

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt 
incitament när det gäller att åberopa sin 
rätt till lika lön, vilket i sin tur ger ett 
otillräckligt skydd och en otillräcklig 
efterlevnad av rätten till lika lön. För att 
undanröja det kraftiga förfarandemässiga 
hindret för tillgång till rättvis prövning 
bör kärande vars talan bifalls ha rätt till 
ersättning för sina rättegångskostnader 
från svaranden. Samtidigt bör inte 
käranden, om det är den svarandes talan 
som bifalls, behöva bestrida dennes 
kostnader, förutom i fall där talan väckts i 
ond tro, varit uppenbart ogrundad eller 
om utebliven ersättning till svaranden av 
domstolen eller behöriga myndigheter 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i målet, till 
exempel med hänsyn till ett mikroföretags 
ekonomiska ställning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 417
Daniela Rondinelli
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Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är 
den svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden.

Or. it

Ändringsförslag 418
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
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vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är 
den svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är 
den svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden.
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Or. en

Ändringsförslag 420
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är 
den svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden.

Or. en

Ändringsförslag 421
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
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när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 422
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
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tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning. En 
svarande vars talan har bifallits kan ha 
rätt till hel eller delvis kompensation från 
staten för utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader 
om svaranden inte har kunnat återkräva 
dessa från käranden.

Or. fr

Ändringsförslag 423
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör 
arbetstagare eller deras företrädare, 
särskilt fackföreningar, garanteras 
undantag från rättegångskostnader, och 
kärande vars talan bifalls ha rätt till 
ersättning för sina kostnader för att väcka 
talan, i synnerhet rättsliga avgifter, från 
svaranden. Samtidigt bör inte käranden, om 
det är den svarandes talan som bifalls, 
behöva bestrida dennes kostnader, förutom 
i fall där talan väckts i ond tro, varit 
uppenbart ogrundad eller om utebliven 
ersättning till svaranden av domstolen eller 
behöriga myndigheter bedöms vara orimlig 
med tanke på de särskilda 
omständigheterna i målet, till exempel med 
hänsyn till ett mikroföretags ekonomiska 
ställning.
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Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt incitament 
när det gäller att åberopa sin rätt till lika 
lön, vilket i sin tur ger ett otillräckligt 
skydd och en otillräcklig efterlevnad av 
rätten till lika lön. För att undanröja det 
kraftiga förfarandemässiga hindret för 
tillgång till rättvis prövning bör kärande 
vars talan bifalls ha rätt till ersättning för 
sina rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet.

Or. en

Ändringsförslag 425
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för könsdiskriminerande 
lönesättning ett kraftigt negativt 
incitament när det gäller att åberopa sin rätt 
till lika lön, vilket i sin tur ger ett 
otillräckligt skydd och en otillräcklig 
efterlevnad av rätten till lika lön. För att 
undanröja det kraftiga förfarandemässiga 
hindret för tillgång till rättvis prövning bör 
kärande vars talan bifalls ha rätt till 
ersättning för sina rättegångskostnader från 
svaranden. Samtidigt bör inte käranden, om 
det är den svarandes talan som bifalls, 
behöva bestrida dennes kostnader, förutom 
i fall där talan väckts i ond tro, varit 
uppenbart ogrundad eller om utebliven 
ersättning till svaranden av domstolen eller 
behöriga myndigheter bedöms vara orimlig 
med tanke på de särskilda 
omständigheterna i målet, till exempel med 
hänsyn till ett mikroföretags ekonomiska 
ställning.

(41) Rättegångskostnader ger den som 
utsatts för lönediskriminering på grund av 
kön ett kraftigt negativt incitament när det 
gäller att åberopa sin rätt till lika lön, vilket 
i sin tur ger ett otillräckligt skydd och en 
otillräcklig efterlevnad av rätten till lika 
lön. För att undanröja det kraftiga 
förfarandemässiga hindret för tillgång till 
rättvis prövning bör kärande vars talan 
bifalls ha rätt till ersättning för sina 
rättegångskostnader från svaranden. 
Samtidigt bör inte käranden, om det är den 
svarandes talan som bifalls, behöva 
bestrida dennes kostnader, förutom i fall 
där talan väckts i ond tro, varit uppenbart 
ogrundad eller om utebliven ersättning till 
svaranden av domstolen eller behöriga 
myndigheter bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
målet, till exempel med hänsyn till ett 
mikroföretags ekonomiska ställning.

Or. en


