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Ændringsforslag 426
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner bør omfatte bøder, som bør 
fastsættes på et minimumsniveau under 
behørig hensyntagen til overtrædelsens 
grovhed og varighed, arbejdsgiverens 
hensigt eller grove uagtsomhed og enhver 
anden skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen, f.eks. hvor 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn er kombineret med andre grunde 
til forskelsbehandling. Medlemsstaterne 
bør overveje at omfordele beløb, der 
betales i bøde, til 
ligebehandlingsorganerne til deres 
effektive udførelse af deres opgaver 
vedrørende håndhævelse af retten til lige 
løn, herunder søgsmål om lønmæssig 
forskelsbehandling eller bistand og støtte 
til ofrene i forbindelse med sådanne 
sager.

(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner bør omfatte bøder, som bør 
fastsættes på et minimumsniveau under 
behørig hensyntagen til overtrædelsens 
grovhed og varighed, arbejdsgiverens 
hensigt eller grove uagtsomhed og enhver 
anden skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen.

Or. es

Begrundelse

Den udtrykkelige henvisning til andre grunde til forskelsbehandling går videre end dette 
direktivs anvendelsesområde og dets retsgrundlag, hvilket er i strid med principperne for 
kompetencetildeling og proportionalitet. At pålægge tilsynsorganet bøder er i strid med 
tilsynsorganets uafhængighed.



PE699.048v01-00 4/180 AM\1241218DA.docx

DA

Ændringsforslag 427
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner bør omfatte bøder, som bør 
fastsættes på et minimumsniveau under 
behørig hensyntagen til overtrædelsens 
grovhed og varighed, arbejdsgiverens 
hensigt eller grove uagtsomhed og enhver 
anden skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen, f.eks. hvor 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn er kombineret med andre grunde til 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
overveje at omfordele beløb, der betales i 
bøde, til ligebehandlingsorganerne til deres 
effektive udførelse af deres opgaver 
vedrørende håndhævelse af retten til lige 
løn, herunder søgsmål om lønmæssig 
forskelsbehandling eller bistand og støtte 
til ofrene i forbindelse med sådanne sager.

(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner bør omfatte bøder, som f.eks. 
baseres på arbejdsgiverens årlige 
bruttoomsætning eller arbejdsgiverens 
samlede lønudgifter, og som bør fastsættes 
på et minimumsniveau under behørig 
hensyntagen til overtrædelsens grovhed og 
varighed, arbejdsgiverens hensigt eller 
grove uagtsomhed og enhver anden 
skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen, f.eks. hvor 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn er kombineret med andre grunde til 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
overveje at omfordele beløb, der betales i 
bøde, til ligebehandlingsorganerne til deres 
effektive udførelse af deres opgaver 
vedrørende håndhævelse af retten til lige 
løn, herunder søgsmål om lønmæssig 
forskelsbehandling eller bistand og støtte 
til ofrene i forbindelse med sådanne sager.

Or. en

Ændringsforslag 428
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 
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Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner bør omfatte bøder, som bør 
fastsættes på et minimumsniveau under 
behørig hensyntagen til overtrædelsens 
grovhed og varighed, arbejdsgiverens 
hensigt eller grove uagtsomhed og enhver 
anden skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen, f.eks. hvor 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn er kombineret med andre grunde til 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
overveje at omfordele beløb, der betales i 
bøde, til ligebehandlingsorganerne til deres 
effektive udførelse af deres opgaver 
vedrørende håndhævelse af retten til lige 
løn, herunder søgsmål om lønmæssig 
forskelsbehandling eller bistand og støtte 
til ofrene i forbindelse med sådanne sager.

(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner bør omfatte bøder, som bør 
fastsættes på et minimumsniveau under 
behørig hensyntagen til overtrædelsens 
grovhed og varighed, arbejdsgiverens 
hensigt eller grove uagtsomhed og enhver 
anden skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen, f.eks. hvor 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn er kombineret med andre grunde til 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
overveje at omfordele beløb, der betales i 
bøde, til ligebehandlingsorganerne og de i 
direktivet omhandlede 
overvågningsorganer til deres effektive 
udførelse af deres opgaver vedrørende 
håndhævelse af retten til lige løn, herunder 
søgsmål om lønmæssig forskelsbehandling 
eller bistand og støtte til ofrene i 
forbindelse med sådanne sager.

Or. en

Ændringsforslag 429
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner bør omfatte bøder, som bør 
fastsættes på et minimumsniveau under 
behørig hensyntagen til overtrædelsens 
grovhed og varighed, arbejdsgiverens 
hensigt eller grove uagtsomhed og enhver 
anden skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen, f.eks. hvor 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn er kombineret med andre grunde til 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
overveje at omfordele beløb, der betales i 
bøde, til ligebehandlingsorganerne til deres 
effektive udførelse af deres opgaver 
vedrørende håndhævelse af retten til lige 
løn, herunder søgsmål om lønmæssig 
forskelsbehandling eller bistand og støtte 
til ofrene i forbindelse med sådanne sager.

(42) Medlemsstaterne bør fastsætte 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget i medfør af dette direktiv eller 
nationale bestemmelser, der allerede er i 
kraft på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden, og som vedrører retten til lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Sådanne 
sanktioner kan omfatte bøder under 
behørig hensyntagen til overtrædelsens 
grovhed og varighed, arbejdsgiverens 
hensigt eller grove uagtsomhed og enhver 
anden skærpende eller formildende 
omstændighed i sagen, f.eks. hvor 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn er kombineret med andre grunde til 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
overveje at omfordele beløb, der betales i 
bøde, til ligebehandlingsorganerne til deres 
effektive udførelse af deres opgaver 
vedrørende håndhævelse af retten til lige 
løn, herunder søgsmål om lønmæssig 
forskelsbehandling eller bistand og støtte 
til ofrene i forbindelse med sådanne sager.

Or. en

Ændringsforslag 430
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Medlemsstaterne bør indføre 
specifikke sanktioner for gentagne 
overtrædelser af rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi, som skal afspejle 
overtrædelsens alvor og desuden have en 
afskrækkende virkning. Sådanne 
sanktioner kan omfatte forskellige former 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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for økonomiske incitamenter såsom 
inddragelse af offentlige ydelser eller 
udelukkelse i en vis periode fra enhver 
yderligere tildeling af finansielle 
incitamenter eller fra offentlige 
udbudsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 431
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Arbejdsgivernes forpligtelser i 
henhold til dette direktiv er en del af de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedslovgivning, hvis 
overholdelse medlemsstaterne skal sikre i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU56, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU57 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU58 for så vidt 
angår deltagelse i offentlige 
udbudsprocedurer. For at overholde disse 
forpligtelser for så vidt angår retten til lige 
løn bør medlemsstaterne navnlig sikre, at 
de økonomiske aktører ved udførelsen af 
en offentlig kontrakt eller koncession har 
lønfastsættelsesmekanismer, der ikke fører 
til en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere, som ikke kan 
begrundes i kønsneutrale faktorer i nogen 
kategori af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Endvidere bør medlemsstaterne 
overveje, om de ordregivende 
myndigheder, hvor det er relevant, skal 
indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. De kan også tage hensyn til 

(44) Arbejdsgivernes forpligtelser i 
henhold til dette direktiv er en del af de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedslovgivning, hvis 
overholdelse medlemsstaterne skal sikre i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU56, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU57 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU58 for så vidt 
angår deltagelse i offentlige 
udbudsprocedurer. For at overholde disse 
forpligtelser for så vidt angår retten til lige 
løn bør medlemsstaterne navnlig sikre, at 
de økonomiske aktører ved udførelsen af 
en offentlig kontrakt eller koncession har 
lønfastsættelsesmekanismer, der ikke fører 
til en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere, som ikke kan 
begrundes i objektive og kønsneutrale 
faktorer i nogen kategori af arbejdstagere, 
der udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Endvidere bør 
medlemsstaterne overveje, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. De kan også tage hensyn til 
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tilbudsgiverens eller en af dennes 
underleverandørers manglende 
overholdelse af princippet om lige løn, når 
de overvejer at anvende 
udelukkelsesgrunde eller at beslutte ikke at 
tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

tilbudsgiverens eller en af dennes 
underleverandørers manglende 
overholdelse af princippet om lige løn, når 
de overvejer at anvende 
udelukkelsesgrunde eller at beslutte ikke at 
tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

_________________ _________________
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).

Or. en

Ændringsforslag 432
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Arbejdsgivernes forpligtelser i 
henhold til dette direktiv er en del af de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedslovgivning, hvis 
overholdelse medlemsstaterne skal sikre i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU56, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 

(44) Arbejdsgivernes forpligtelser i 
henhold til dette direktiv er en del af de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedslovgivning, hvis 
overholdelse medlemsstaterne skal sikre i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU56, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
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2014/24/EU57 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU58 for så vidt 
angår deltagelse i offentlige 
udbudsprocedurer. For at overholde disse 
forpligtelser for så vidt angår retten til lige 
løn bør medlemsstaterne navnlig sikre, at 
de økonomiske aktører ved udførelsen af 
en offentlig kontrakt eller koncession har 
lønfastsættelsesmekanismer, der ikke fører 
til en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere, som ikke kan 
begrundes i kønsneutrale faktorer i nogen 
kategori af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Endvidere bør medlemsstaterne 
overveje, om de ordregivende 
myndigheder, hvor det er relevant, skal 
indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. De kan også tage hensyn til 
tilbudsgiverens eller en af dennes 
underleverandørers manglende 
overholdelse af princippet om lige løn, når 
de overvejer at anvende 
udelukkelsesgrunde eller at beslutte ikke at 
tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

2014/24/EU57 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU58 for så vidt 
angår deltagelse i offentlige 
udbudsprocedurer. For at overholde disse 
forpligtelser for så vidt angår retten til lige 
løn bør medlemsstaterne navnlig sikre, at 
de økonomiske aktører ved udførelsen af 
en offentlig kontrakt eller koncession har 
lønfastsættelsesmekanismer, der ikke fører 
til en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere, som ikke kan 
begrundes i kønsneutrale faktorer i nogen 
kategori af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Endvidere bør medlemsstaterne 
overveje, om de ordregivende 
myndigheder, hvor det er relevant, skal 
indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. De bør også tage hensyn til 
tilbudsgiverens eller en af dennes 
underleverandørers manglende 
overholdelse af princippet om lige løn, når 
de overvejer at anvende 
udelukkelsesgrunde eller at beslutte ikke at 
tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

_________________ _________________
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
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243). 243).

Or. en

Ændringsforslag 433
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Arbejdsgivernes forpligtelser i 
henhold til dette direktiv er en del af de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedslovgivning, hvis 
overholdelse medlemsstaterne skal sikre i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU56, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU57 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU58 for så vidt 
angår deltagelse i offentlige 
udbudsprocedurer. For at overholde disse 
forpligtelser for så vidt angår retten til lige 
løn bør medlemsstaterne navnlig sikre, at 
de økonomiske aktører ved udførelsen af 
en offentlig kontrakt eller koncession har 
lønfastsættelsesmekanismer, der ikke fører 
til en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere, som ikke kan 
begrundes i kønsneutrale faktorer i nogen 
kategori af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Endvidere bør medlemsstaterne 
overveje, om de ordregivende 
myndigheder, hvor det er relevant, skal 
indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. De kan også tage hensyn til 
tilbudsgiverens eller en af dennes 
underleverandørers manglende 
overholdelse af princippet om lige løn, når 
de overvejer at anvende 
udelukkelsesgrunde eller at beslutte ikke at 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

_________________ _________________
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).
57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).
58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).

Or. en

Ændringsforslag 434
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Arbejdsgivernes forpligtelser i 
henhold til dette direktiv er en del af de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedslovgivning, hvis 
overholdelse medlemsstaterne skal sikre i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU56, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU57 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU58 for så vidt 
angår deltagelse i offentlige 
udbudsprocedurer. For at overholde disse 
forpligtelser for så vidt angår retten til lige 

(44) Arbejdsgivernes forpligtelser i 
henhold til dette direktiv er en del af de 
gældende forpligtelser inden for social- og 
arbejdsmarkedslovgivning, hvis 
overholdelse medlemsstaterne skal sikre i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/23/EU56, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU57 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/25/EU58 for så vidt 
angår deltagelse i offentlige 
udbudsprocedurer. For at overholde disse 
forpligtelser for så vidt angår retten til lige 
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løn bør medlemsstaterne navnlig sikre, at 
de økonomiske aktører ved udførelsen af 
en offentlig kontrakt eller koncession har 
lønfastsættelsesmekanismer, der ikke fører 
til en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere, som ikke kan 
begrundes i kønsneutrale faktorer i nogen 
kategori af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Endvidere bør medlemsstaterne 
overveje, om de ordregivende 
myndigheder, hvor det er relevant, skal 
indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. De kan også tage hensyn til 
tilbudsgiverens eller en af dennes 
underleverandørers manglende 
overholdelse af princippet om lige løn, når 
de overvejer at anvende 
udelukkelsesgrunde eller at beslutte ikke at 
tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

løn bør medlemsstaterne navnlig sikre, at 
de økonomiske aktører ved udførelsen af 
en offentlig kontrakt eller koncession har 
lønfastsættelsesmekanismer, der ikke fører 
til en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere, som ikke kan 
begrundes i upartiske elementer i 
forholdet mellem mænd og kvinder i 
nogen kategori af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Endvidere bør 
medlemsstaterne overveje, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. De kan også tage hensyn til 
tilbudsgiverens eller en af dennes 
underleverandørers manglende 
overholdelse af princippet om lige løn, når 
de overvejer at anvende 
udelukkelsesgrunde eller at beslutte ikke at 
tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

_________________ _________________
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

57 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).

Or. es
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Begrundelse

Kønsideologi er ikke anerkendt i TEUF artikel 157, hvorfor en såkaldt "kønsforskel" ville 
være i strid med princippet om kompetencetildeling.

Ændringsforslag 435
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Pålæggelse af sanktioner ud over 
betaling af erstatning er en 
foranstaltning, som ni medlemsstater 
(Østrig, Tyskland, Danmark, Estland, 
Kroatien, Nederlandene, Polen, Portugal 
og Sverige) hidtil ikke har fundet det 
nødvendigt at indføre13a.
_________________
13a SWD(2021)42, s. 17.

Or. es

Ændringsforslag 436
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Dette direktiv fastsætter 
minimumskrav og respekterer dermed 
medlemsstaternes beføjelser til at indføre 
og opretholde gunstigere bestemmelser. 
Rettigheder, der er erhvervet i medfør af 
de nuværende retlige rammer, bør fortsat 
finde anvendelse, medmindre der ved 
dette direktiv indføres gunstigere 
bestemmelser. Gennemførelsen af dette 
direktiv kan ikke anvendes til at 
indskrænke eksisterende rettigheder, der 
er fastsat i den eksisterende EU-ret eller 

(47) Dette direktiv fastsætter 
minimumskrav og respekterer dermed 
medlemsstaternes beføjelser til at indføre 
og opretholde gunstigere bestemmelser.
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nationale ret på dette område, og det kan 
heller ikke udgøre en gyldig begrundelse 
for at indskrænke arbejdstagernes 
rettigheder med hensyn til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.

Or. es

Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med direktivets fastsættelse af minimumskrav samt med 
forekomsten af mere ensartede betingelser for anvendelsen i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 437
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Dette direktiv fastsætter 
minimumskrav og respekterer dermed 
medlemsstaternes beføjelser til at indføre 
og opretholde gunstigere bestemmelser. 
Rettigheder, der er erhvervet i medfør af de 
nuværende retlige rammer, bør fortsat 
finde anvendelse, medmindre der ved dette 
direktiv indføres gunstigere bestemmelser. 
Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke 
anvendes til at indskrænke eksisterende 
rettigheder, der er fastsat i den eksisterende 
EU-ret eller nationale ret på dette område, 
og det kan heller ikke udgøre en gyldig 
begrundelse for at indskrænke 
arbejdstagernes rettigheder med hensyn til 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi.

(47) Dette direktiv fastsætter en ramme 
og respekterer dermed medlemsstaternes 
beføjelser til at indføre og opretholde 
gunstigere bestemmelser. Rettigheder, der 
er erhvervet i medfør af de nuværende 
retlige rammer, bør fortsat finde 
anvendelse, medmindre der ved dette 
direktiv indføres gunstigere bestemmelser. 
Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke 
anvendes til at indskrænke eksisterende 
rettigheder, der er fastsat i den eksisterende 
EU-ret eller nationale ret på dette område, 
og det kan heller ikke udgøre en gyldig 
begrundelse for at indskrænke 
arbejdstagernes rettigheder med hensyn til 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi.

Or. en

Ændringsforslag 438
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, bør 
have specifikke opgaver med tilknytning 
til gennemførelsen af de 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle 
visse data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi overdrager 
medlemsstaterne de opgaver, der er fastsat 
i dette direktiv, til det ligestillingsorgan, 
der er omhandlet i direktiv 2006/54/EF.

Or. es

Ændringsforslag 439
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 
gennemførelsen af de 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, og som 
navnlig samarbejder med 
arbejdsmarkedets parter og andre organer 
med ansvar for at håndhæve 
arbejdstagerrettigheder, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 



PE699.048v01-00 16/180 AM\1241218DA.docx

DA

virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

gennemførelsen af de 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 440
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 
gennemførelsen af de 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, og som 
bl.a. samarbejder med arbejdsmarkedets 
parter og arbejdstilsynene eller andre 
organer, der har til opgave at håndhæve 
arbejdstagernes rettigheder, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 
gennemførelsen af de 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 441
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
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Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 
gennemførelsen af de 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 
gennemførelsen af de 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne. 
Medlemsstaterne bør sikre, at 
overvågningsorganet har passende midler 
til at udføre sine opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 442
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 
gennemførelsen af de 

(48) For at sikre behørig overvågning af 
gennemførelsen af retten til lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi bør 
medlemsstaterne oprette eller udpege et 
særligt overvågningsorgan. Dette organ, 
som kan være en del af et eksisterende 
organ, der forfølger lignende mål, bør have 
specifikke opgaver med tilknytning til 
gennemførelsen og håndhævelsen af de 
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løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

løngennemsigtighedsforanstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, og indsamle visse 
data for at overvåge lønforskelle og 
virkningen af 
løngennemsigtighedsforanstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 443
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) At udarbejde kønsopdelte 
lønstatistikker og give Kommissionen 
(Eurostat) nøjagtige og komplette 
statistikker er vigtigt for at kunne analysere 
og overvåge ændringer i lønforskellen 
mellem kønnene på europæisk plan. Ifølge 
Rådets forordning (EF) nr. 530/199959 skal 
medlemsstaterne hvert fjerde år udarbejde 
statistikker over lønstrukturer på 
mikroniveau, der skal indeholde 
harmoniserede data til beregning af 
lønforskellen mellem kønnene. Årlige 
statistikker af høj kvalitet kan øge 
gennemsigtigheden og styrke 
overvågningen af og bevidstheden om 
lønforskelle mellem kønnene. På grundlag 
af sådanne data og en sammenligning heraf 
kan der foretages en vurdering af 
udviklingen både på nationalt plan og i 
hele Unionen.

(49) At udarbejde kønsopdelte 
lønstatistikker og give Kommissionen 
(Eurostat) nøjagtige og komplette 
statistikker er vigtigt for at kunne analysere 
og overvåge ændringer i lønforskellen 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere på europæisk plan. Ifølge 
Rådets forordning (EF) nr. 530/199959 skal 
medlemsstaterne hvert fjerde år udarbejde 
statistikker over lønstrukturer på 
mikroniveau, der skal indeholde 
harmoniserede data til beregning af 
lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere. Årlige statistikker 
af høj kvalitet kan øge gennemsigtigheden 
og styrke overvågningen af og 
bevidstheden om lønforskelle mellem 
mænd og kvinder. På grundlag af sådanne 
data og en sammenligning heraf kan der 
foretages en vurdering af udviklingen både 
på nationalt plan og i hele Unionen. De i 
denne bestemmelse omhandlede 
forpligtelser berører ikke 
fortrolighedsreglerne i forordning (EF) 
nr. 223/2009 om europæiske statistikker1a.

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

59 Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 
9. marts 1999 om statistikker over løn- og 
lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 
12.3.1999, s. 6).

59 Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 
9. marts 1999 om statistikker over løn- og 
lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 
12.3.1999, s. 6).

Or. en

Ændringsforslag 444
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) At udarbejde kønsopdelte 
lønstatistikker og give Kommissionen 
(Eurostat) nøjagtige og komplette 
statistikker er vigtigt for at kunne analysere 
og overvåge ændringer i lønforskellen 
mellem kønnene på europæisk plan. Ifølge 
Rådets forordning (EF) nr. 530/199959 skal 
medlemsstaterne hvert fjerde år udarbejde 
statistikker over lønstrukturer på 
mikroniveau, der skal indeholde 
harmoniserede data til beregning af 
lønforskellen mellem kønnene. Årlige 
statistikker af høj kvalitet kan øge 
gennemsigtigheden og styrke 
overvågningen af og bevidstheden om 
lønforskelle mellem kønnene. På grundlag 
af sådanne data og en sammenligning heraf 
kan der foretages en vurdering af 
udviklingen både på nationalt plan og i 
hele Unionen.

(49) At udarbejde lønstatistikker opdelt 
på mænd og kvinder og give 
Kommissionen (Eurostat) nøjagtige og 
komplette statistikker er vigtigt for at 
kunne analysere og overvåge ændringer i 
lønforskellen mellem mænd og kvinder på 
europæisk plan. Ifølge Rådets forordning 
(EF) nr. 530/199959 skal medlemsstaterne 
hvert fjerde år udarbejde statistikker over 
lønstrukturer på mikroniveau, der skal 
indeholde harmoniserede data til beregning 
af lønforskellen mellem mænd og kvinder. 
Årlige statistikker af høj kvalitet kan øge 
gennemsigtigheden og styrke 
overvågningen af og bevidstheden om 
eventuelle lønforskelle mellem mænd og 
kvinder. På grundlag af sådanne data og en 
sammenligning heraf kan der foretages en 
vurdering af udviklingen både på nationalt 
plan og i hele Unionen.

_________________ _________________
59 Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 59 Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 
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9. marts 1999 om statistikker over løn- og 
lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 
12.3.1999, s. 6).

9. marts 1999 om statistikker over løn- og 
lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 
12.3.1999, s. 6).

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er at sikre lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi 
for mænd og kvinder, ikke mellem "kønnene". En opdeling efter "køn" går derfor videre end 
direktivets anvendelsesområde og er i strid med princippet om kompetencetildeling.

Ændringsforslag 445
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) At udarbejde kønsopdelte 
lønstatistikker og give Kommissionen 
(Eurostat) nøjagtige og komplette 
statistikker er vigtigt for at kunne analysere 
og overvåge ændringer i lønforskellen 
mellem kønnene på europæisk plan. Ifølge 
Rådets forordning (EF) nr. 530/199959 skal 
medlemsstaterne hvert fjerde år udarbejde 
statistikker over lønstrukturer på 
mikroniveau, der skal indeholde 
harmoniserede data til beregning af 
lønforskellen mellem kønnene. Årlige 
statistikker af høj kvalitet kan øge 
gennemsigtigheden og styrke 
overvågningen af og bevidstheden om 
lønforskelle mellem kønnene. På grundlag 
af sådanne data og en sammenligning heraf 
kan der foretages en vurdering af 
udviklingen både på nationalt plan og i 
hele Unionen.

(49) At udarbejde lønstatistikker opdelt 
på køn, handicap, alder og race samt give 
Kommissionen (Eurostat) nøjagtige og 
komplette statistikker er vigtigt for at 
kunne analysere og overvåge ændringer i 
lønforskellen mellem kønnene på 
europæisk plan. Ifølge Rådets forordning 
(EF) nr. 530/199959 skal medlemsstaterne 
hvert fjerde år udarbejde statistikker over 
lønstrukturer på mikroniveau, der skal 
indeholde harmoniserede data til beregning 
af lønforskellen mellem kønnene. Årlige 
statistikker af høj kvalitet kan øge 
gennemsigtigheden og styrke 
overvågningen af og bevidstheden om 
lønforskelle mellem kønnene. På grundlag 
af sådanne data og en sammenligning heraf 
kan der foretages en vurdering af 
udviklingen både på nationalt plan og i 
hele Unionen.

_________________ _________________
59 Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 
9. marts 1999 om statistikker over løn- og 
lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 
12.3.1999, s. 6).

59 Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 
9. marts 1999 om statistikker over løn- og 
lønomkostningsstrukturer (EFT L 63 af 
12.3.1999, s. 6).
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Or. en

Ændringsforslag 446
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Ifølge Kommissionens 
konsekvensanalyse er den procentvise 
andel af den ikke forklarede lønforskel 
højst 5 % i Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Finland, 
Italien, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Nederlandene, Polen og Slovakiet, mens 
den er over 5 % i Estland, Frankrig, 
Ungarn, Letland, Portugal, Rumænien, 
Sverige og Slovenien9a. En procentandel 
på under 5 % betragtes som statistisk 
irrelevant.
_________________
9a SWD(2021)42, s. 144.

Or. es

Ændringsforslag 447
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Dette direktiv tager sigte på en 
bedre og mere effektiv gennemførelse af 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde, der tillægges samme værdi, 
mellem mænd og kvinder, ved at indføre 
fælles minimumskrav, som bør gælde for 
alle virksomheder og organisationer i hele 
Den Europæiske Union. Da dette mål ikke 

(50) Dette direktiv tager sigte på en 
bedre og mere effektiv gennemførelse af 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde, der tillægges samme værdi, 
mellem mænd og kvinder, ved at indføre 
en ramme, som bør gælde for alle 
virksomheder og organisationer i hele Den 
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i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne, men bedre kan opnås på 
EU-plan, kan Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv, som 
udelukkende fastsætter 
minimumsstandarder, ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 448
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Dette direktiv tager sigte på en 
bedre og mere effektiv gennemførelse af 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde, der tillægges samme værdi, 
mellem mænd og kvinder, ved at indføre 
fælles minimumskrav, som bør gælde for 
alle virksomheder og organisationer i hele 
Den Europæiske Union. Da dette mål ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne, men bedre kan opnås på 
EU-plan, kan Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv, som 
udelukkende fastsætter 
minimumsstandarder, ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

(50) Dette direktiv tager sigte på at 
reducere den uforklarede lønforskel i 
Estland, Frankrig, Ungarn, Letland, 
Portugal, Rumænien, Sverige og 
Slovenien til 5 % og fastholde princippet 
om lige løn for samme arbejde eller 
arbejde, der tillægges samme værdi, 
mellem mænd og kvinder i de øvrige 
medlemsstater. Da dette mål ikke er blevet 
opfyldt for disse otte medlemsstaters 
vedkommende, vedtager Unionen dette 
direktiv, hvilket under alle 
omstændigheder er i overensstemmelse 
med princippet om kompetencetildeling, 
som gælder for artikel 157 i TEUF.

Or. es
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Ændringsforslag 449
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) Især i medlemsstater, hvor 
arbejdsmarkedets parter spiller en 
afgørende rolle i forbindelse med 
fastsættelsen af lønniveauet, er der tegn 
på, at foranstaltninger til 
løngennemsigtighed kan føre til 
utilfredshed, som det fremgår af 
Kommissionens konsekvensanalyse11a.
_________________
11a SWD(2021)42, s. 45.

Or. es

Ændringsforslag 450
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Arbejdsmarkedets parter er af 
afgørende betydning for at fastsætte, 
hvordan 
løngennemsigtighedsforanstaltninger skal 
gennemføres i medlemsstaterne, navnlig i 
medlemsstater, hvor kollektive 
overenskomstforhandlinger spiller en 
vigtig rolle. Medlemsstaterne bør derfor 
have mulighed for at overlade 
gennemførelsen af hele eller dele af dette 
direktiv til arbejdsmarkedets parter, 
forudsat at de tager alle nødvendige skridt 
til at sikre, at de resultater, der tilstræbes 
med dette direktiv, til enhver tid 
garanteres.

(51) Arbejdsmarkedets parter er af 
afgørende betydning for at fastsætte, 
hvordan 
løngennemsigtighedsforanstaltninger skal 
gennemføres i medlemsstaterne, navnlig i 
medlemsstater, hvor kollektive 
overenskomstforhandlinger spiller en 
vigtig rolle. Medlemsstaterne bør derfor 
have mulighed for at overlade 
gennemførelsen af hele eller dele af dette 
direktiv til arbejdsmarkedets parter, 
forudsat at de tager alle nødvendige skridt 
til at sikre, at de resultater, der tilstræbes 
med dette direktiv, til enhver tid 
garanteres. Dette direktiv skal fortolkes på 
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en sådan måde, at arbejdsmarkedets 
parters rolle i de forskellige medlemsstater 
styrkes.

Or. es

Ændringsforslag 451
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51a) Generelt forhindrer de forskellige 
nationale retssystemer lønreguleringer i 
nedadgående retning, hvorfor 
foranstaltninger til regulering af 
lønforskellen kan medføre en risiko for 
tvungne lønstigninger. Denne risiko er 
særlig stor for små og mellemstore 
virksomheder (færre end 250 ansatte).

Or. es

Ændringsforslag 452
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på midcapselskaber, 



AM\1241218DA.docx 25/180 PE699.048v01-00

DA

mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

idet mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
undtages fra al lovgivning om 
kønsspecifik løngennemsigtighed eller 
mindsteløn for at sikre, at de ikke rammes 
uforholdsmæssigt hårdt. Desuden bør der, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og SMV'er, og på 
grund af den voksende administrative 
byrde som følge af den nuværende 
lovgivning, offentliggøres en grundig 
analyse med resultaterne af en vurdering 
af, hvordan mikrovirksomheder og 
SMV'er på en holdbar måde kan lettes for 
30 % af deres administrative 
arbejdsbyrde.

Or. en

Ændringsforslag 453
Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på midcapselskaber, 
idet mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
undtages fra al lovgivning om 
kønsspecifik løngennemsigtighed eller 
mindsteløn for at sikre, at de ikke rammes 
uforholdsmæssigt hårdt. Desuden bør der, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og SMV'er, og på 
grund af den voksende administrative 
byrde som følge af den nuværende 
lovgivning, offentliggøres en grundig 
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analyse med resultaterne af en vurdering 
af, hvordan mikrovirksomheder og 
SMV'er på en holdbar måde kan lettes for 
30 % af deres administrative 
arbejdsbyrde.

Or. en

Ændringsforslag 454
Anne Sander

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger. 
Medlemsstaterne opfordres ligeledes til at 
yde økonomisk støtte og indføre 
ledsagemekanismer for små og 
mellemstore virksomheder, så disse 
efterkommer bestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 455
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas
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Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger. 
Medlemsstaterne skal yde støtte, teknisk 
bistand og uddannelse navnlig til 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at opfylde disse forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 456
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaterne opfordres derfor til at 
vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 

(52) Medlemsstaterne opfordres til at 
vurdere virkningen af 
gennemførelsesretsakten vedrørende dette 
direktiv på mikro-, små og mellemstore 
virksomheder for at sikre, at de ikke 
rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet der 
lægges særlig vægt på mikrovirksomheder, 
lette den administrative byrde og 
offentliggøre resultaterne af sådanne 
vurderinger.
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de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 457
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaterne opfordres derfor til at 
vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

(52) Gennemførelse af direktivet bør 
ikke øge den administrative byrde for 
arbejdsgivere. De påtænkte tiltag vil ellers 
kunne svække virksomheders 
konkurrenceevne og begrænse 
iværksætteri. Endvidere har covid-19-
pandemien haft en enorm indvirkning på 
økonomiske sektorers og virksomheders 
sundhed. Medlemsstaterne opfordres til at 
vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

Or. pl

Ændringsforslag 458
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. 
Medlemsstaterne opfordres derfor til at 
vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

(52)  Medlemsstaterne opfordres til at 
vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
den gennemføres korrekt, samtidig med at 
de yder den nødvendige støtte til at lette 
den administrative byrde, og til at 
offentliggøre resultaterne af sådanne 
vurderinger. Medlemsstaterne bør også 
medtage en vurdering af direktivets 
indvirkning på kvindedominerede 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 459
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder for at sikre en 
korrekt håndhævelse heraf og kontrollere, 
at de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

Or. it
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Ændringsforslag 460
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
idet der lægges særlig vægt på 
mikrovirksomheder, lette den 
administrative byrde og offentliggøre 
resultaterne af sådanne vurderinger.

(52) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at udelukke af deres 
gennemførelsesretsakt de små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
særligt mikrovirksomheder, og lette deres 
administrative byrde i overensstemmelse 
med det, Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste har påpeget5a.

_________________
5a PE 662.647, s. 6.

Or. es

Begrundelse

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste har for så vidt angår virkningerne for små og 
mellemstore virksomheder påpeget, at der mangler en analyse af indvirkningerne på deres 
konkurrenceevne, "hvilket er overraskende" (s. 6).

Ændringsforslag 461
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) De foreslåede bestemmelser, der 
garanterer løngennemsigtighed, skal 
afbalanceres og må ikke begrænse 
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etableringsfriheden eller friheden til at 
forhandle løn for parter i et 
ansættelsesforhold.

Or. pl

Ændringsforslag 462
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste har påpeget, at 
Kommissionen i sin konsekvensanalyse 
ikke har taget hensyn til 
proportionalitetsprincippet og heller ikke 
har sammenlignet mulighederne i forhold 
til dette princip2a.
_________________
2a PE 662.647, s. 2.

Or. es

Begrundelse

I henhold til principperne for god lovgivning burde Kommissionen i sin konsekvensanalyse 
forud for direktivforslaget have sammenlignet forskellige muligheder på grundlag af deres 
effektivitet, virkningt og sammenhæng samt ud fra proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 463
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes der I dette direktiv fastsættes der 
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minimumskrav for at styrke anvendelsen af 
princippet om lige løn til mænd og kvinder 
for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi, jf. artikel 157 i TEUF, og forbuddet 
mod forskelsbehandling, jf. artikel 4 i 
direktiv 2006/54/EF, navnlig ved hjælp af 
løngennemsigtighed og styrkede 
håndhævelsesmekanismer.

minimumskrav for at styrke anvendelsen af 
princippet om lige løn til mænd og kvinder 
for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi, jf. artikel 157 i TEUF, og forbuddet 
mod forskelsbehandling på grund af køn, 
jf. artikel 4 i direktiv 2006/54/EF, navnlig 
ved hjælp af løngennemsigtighed og 
styrkede håndhævelsesmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 464
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes der 
minimumskrav for at styrke anvendelsen 
af princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, jf. artikel 157 i TEUF, og 
forbuddet mod forskelsbehandling, jf. 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EF, navnlig ved 
hjælp af løngennemsigtighed og styrkede 
håndhævelsesmekanismer.

I dette direktiv fastsættes der en ramme for 
at styrke anvendelsen af princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, jf. artikel 
157 i TEUF, og forbuddet mod 
forskelsbehandling, jf. artikel 4 i direktiv 
2006/54/EF, navnlig ved hjælp af 
løngennemsigtighed og styrkede 
håndhævelsesmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 465
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes der 
minimumskrav for at styrke anvendelsen 
af princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 

I dette direktiv fastsættes der en ramme for 
at fremme anvendelsen af princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, jf. 
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samme værdi, jf. artikel 157 i TEUF, og 
forbuddet mod forskelsbehandling, jf. 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EF, navnlig ved 
hjælp af løngennemsigtighed og styrkede 
håndhævelsesmekanismer.

artikel 157 i TEUF, og forbuddet mod 
forskelsbehandling, jf. artikel 4 i direktiv 
2006/54/EF, navnlig ved hjælp af 
løngennemsigtighed og styrkede 
håndhævelsesmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 466
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
europæiske selskaber (SE'er). Det finder 
også anvendelse på alle Den Europæiske 
Unions institutioner og organer. 
Anvendelsesområdet omfatter også 
ansøgere i udvælgelsesprocedurer for 
disse SE'er, institutioner og organer i Den 
Europæiske Union i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 5.

Or. es

Begrundelse

Det europæiske selskab er en type aktieselskab, der er oprettet i henhold til europæisk 
lovgivning med henblik på at administrere selskaber i forskellige europæiske lande under et 
fælles regelsæt. Subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet gør det derfor 
tilrådeligt at indlede den europæiske regulering med denne type selskaber. EU's institutioner 
og organer skal foregå med et godt eksempel med hensyn til ligeløn til mænd og kvinder for 
lige arbejde eller arbejde af samme værdi.

Ændringsforslag 467
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor med mere end 500 ansatte.

En antagelse om relevans gælder for 
virksomheder, som er bundet af eller 
anvender kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 468
Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor med mere end 200 ansatte.

En antagelse om relevans gælder for 
virksomheder, som er bundet af eller 
anvender kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 469
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor, herunder ikke-standardiserede 
sektorer såsom platformsarbejdsgivere, 
beskyttede værksteder og andre former for 
kontraktarbejde.
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Or. en

Ændringsforslag 470
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor. For arbejdsgivere, som er bundet 
af kollektive overenskomster, gælder en 
antagelse om relevans.

Or. en

Ændringsforslag 471
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor med mere end 1 000 medarbejdere.

Or. de

Ændringsforslag 472
Abir Al-Sahlani, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdsgivere i den offentlige og private 
sektor.

1. Dette direktiv finder gradvis 
anvendelse på arbejdsgivere i den 
offentlige og private sektor.
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Or. en

Ændringsforslag 473
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, herunder direkte og 
indirekte ansatte arbejdstagere, navnlig 
arbejdstagere, som er ansat via et 
vikarbureau som defineret i direktiv 
2008/104/EF eller en platform samt 
atypiske ansættelsesformer såsom 
ansættelse uden fast timetal, 
beskyttet/ledsaget arbejde og 
deltidsarbejde, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

Dette direktiv gælder for de i første 
punktum nævnte arbejdstagere uanset 
deres køn, kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika med henblik på at 
overholde forbuddet mod 
forskelsbehandling som fastsat i artikel 4 i 
direktiv 2006/54/EF.

Or. en

Ændringsforslag 474
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der arbejder i Unionen 
eller arbejder for en arbejdsgiver med 
hjemsted i en medlemsstat, og som har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat herunder 
ikkestandardiserede kontrakter såsom 
deltidsarbejdstagere, arbejdstagere på 
tidsbegrænsede kontrakter og personer 
med en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, 
under hensyntagen til Domstolens 
retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 475
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, herunder deltidsansatte, 
arbejdstagere med tidsbegrænset 
ansættelse og personer med en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, 
under hensyntagen til Domstolens 
retspraksis.

Or. it
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Ændringsforslag 476
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt, herunder kontrakter 
om deltidsarbejde, kontrakter om 
vikararbejde, kontrakter uden fast timetal 
og kontrakter om beskyttet eller ledsaget 
arbejde, eller er i et ansættelsesforhold, der 
er fastsat ved lov, kollektive 
overenskomster og/eller gældende praksis i 
den enkelte medlemsstat, under 
hensyntagen til Domstolens retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 477
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, samt selvstændige 
arbejdstagere, der er økonomisk 
afhængige af den kontraherende enhed, 
der er fastsat ved lov, kollektive 
overenskomster og/eller gældende praksis i 
den enkelte medlemsstat.

Or. pt

Ændringsforslag 478
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til de 
respektive retsinstansers og Domstolens 
retspraksis.

Or. es

Ændringsforslag 479
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 480
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 481
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
alle arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller er i et 
ansættelsesforhold, der er fastsat ved lov, 
kollektive overenskomster og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, under hensyntagen til 
Domstolens retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 482
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)



AM\1241218DA.docx 41/180 PE699.048v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater med 
arbejdsmarkedsmodeller, hvor autonome 
arbejdsmarkedsparter har ansvaret for 
løndannelsen, har mulighed for ikke at 
anvende dette direktiv, enten i sin helhed 
eller delvis, under forudsætning af, at der 
efter medlemsstatens opfattelse er 
tilstrækkelig støtte til dette blandt 
repræsentative arbejdsmarkedsparter på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 483
Lukas Mandl, Christian Sagartz, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, 
Barbara Thaler, Jessica Polfjärd, Simone Schmiedtbauer, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv gælder ikke for 
arbejdsgivere, som er bundet af en 
kollektiv overenskomst, der fastsætter 
lønniveauerne ud fra princippet om lige 
løn for lige arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 484
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv gælder 
forholdsmæssigt for små og mellemstore 
virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 485
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "løn": den almindelige grund- eller 
minimumsløn og alle andre ydelser, som 
arbejdstageren som følge af 
arbejdsforholdet modtager direkte eller 
indirekte ("supplerende eller variable 
tillæg") fra arbejdsgiveren i penge eller 
naturalier

(a) "løn": den almindelige grund- eller 
minimumsløn og alle andre ydelser, som 
arbejdstageren som følge af 
arbejdsforholdet modtager direkte eller 
indirekte ("supplerende eller variable 
tillæg", herunder ikkemonetære bonusser 
som f.eks. ekstra feriedage eller nedsat 
arbejdstid med løn) fra arbejdsgiveren i 
penge eller naturalier

Or. es

Ændringsforslag 486
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "løn": den almindelige grund- eller 
minimumsløn og alle andre ydelser, som 
arbejdstageren som følge af 
arbejdsforholdet modtager direkte eller 
indirekte ("supplerende eller variable 
tillæg") fra arbejdsgiveren i penge eller 
naturalier

(a) "løn": den almindelige grund- eller 
minimumsløn og alle andre ydelser, som 
arbejdstageren som følge af 
arbejdsforholdet modtager direkte eller 
indirekte fra arbejdsgiveren i penge eller 
naturalier

Or. pl

Begrundelse

Formuleringen af bestemmelsen er uklar, og der er ingen ordentlig forklaring af de 
komponenter, der dækkes af den. 

Ændringsforslag 487
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Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "lønforskel": forskellen mellem 
det gennemsnitlige lønniveau for 
arbejdsgiverens kvindelige henholdsvis 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent 
af de mandlige arbejdstageres 
gennemsnitlige lønniveau

Or. en

Ændringsforslag 488
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "lønforskel": forskellen mellem det 
gennemsnitlige lønniveau for 
arbejdsgiverens kvindelige henholdsvis 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent af 
de mandlige arbejdstageres gennemsnitlige 
lønniveau

(c) "lønforskel": forskellen mellem det 
gennemsnitlige lønniveau for kvindelige 
henholdsvis mandlige arbejdstagere udtrykt 
i procent af de mandlige arbejdstageres 
gennemsnitlige lønniveau; i tilfælde, hvor 
en person ikke identificerer sig som 
hverken mand eller kvinde, foretages 
sammenligningen med den person af et 
andet køn, der ved udførelse af samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi får 
den højeste løn

Or. en

Ændringsforslag 489
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "lønforskel": forskellen mellem 
det gennemsnitlige lønniveau for 
arbejdsgiverens kvindelige henholdsvis 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent 
af de mandlige arbejdstageres 
gennemsnitlige lønniveau

(c) "lønforskel mellem kvindelige 
henholdsvis mandlige arbejdstagere": 
forskellen mellem den gennemsnitlige 
bruttotimeløn for mænd og kvinder 
udtrykt i procent af de mandlige 
arbejdstageres gennemsnitlige 
bruttotimeløn

Or. en

Ændringsforslag 490
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "lønforskel": forskellen mellem det 
gennemsnitlige lønniveau for 
arbejdsgiverens kvindelige henholdsvis 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent 
af de mandlige arbejdstageres 
gennemsnitlige lønniveau

(c) "kønsbestemt lønforskel": 
kvotienten (udtrykt i procent) af forskellen 
mellem den gennemsnitlige bruttotimeløn 
for mænd og kvinder og den 
gennemsnitlige bruttotimeløn for mænd

Or. pl

Ændringsforslag 491
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "lønforskel": forskellen mellem det 
gennemsnitlige lønniveau for 
arbejdsgiverens kvindelige henholdsvis 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent af 
de mandlige arbejdstageres gennemsnitlige 
lønniveau

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. es

Begrundelse

Det juridisk tvetydige kønsbegreb er ikke anerkendt i artikel 157 i TEUF.

Ændringsforslag 492
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) "medianlønniveau": den 
arbejdstagers løn, som ligger over den ene 
halvdel af arbejdstagernes løn og under 
den anden halvdel af arbejdstagernes løn

udgår

Or. en

Ændringsforslag 493
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "medianlønforskel": forskellen 
mellem medianlønniveauet for kvindelige 
arbejdstagere og medianlønniveauet for 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent 
af medianlønniveauet for mandlige 
arbejdstagere

udgår

Or. en

Ændringsforslag 494
Silvia Modig
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "medianlønforskel": forskellen 
mellem medianlønniveauet for kvindelige 
arbejdstagere og medianlønniveauet for 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent af 
medianlønniveauet for mandlige 
arbejdstagere

(e) "medianlønforskel": forskellen 
mellem medianlønniveauet for kvindelige 
arbejdstagere og medianlønniveauet for 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent af 
medianlønniveauet for mandlige 
arbejdstagere; i tilfælde, hvor en person 
ikke identificerer sig som hverken mand 
eller kvinde, foretages sammenligningen 
med den person af et andet køn, der ved 
udførelse af samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi får den højeste løn

Or. en

Ændringsforslag 495
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "medianlønforskel": forskellen 
mellem medianlønniveauet for kvindelige 
arbejdstagere og medianlønniveauet for 
mandlige arbejdstagere udtrykt i procent af 
medianlønniveauet for mandlige 
arbejdstagere

(e) "medianlønforskel mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere": 
forskellen mellem medianlønniveauet for 
kvindelige arbejdstagere og 
medianlønniveauet for mandlige 
arbejdstagere udtrykt i procent af 
medianlønniveauet for mandlige 
arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 496
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "lønkvartil": hver af fire lige store 
grupper af arbejdstagere, opdelt efter 
lønniveau — fra det laveste til det højeste

udgår

Or. en

Ændringsforslag 497
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "arbejde af samme værdi": 
arbejde, som anses for at være af samme 
værdi i overensstemmelse med ikke-
diskriminerende og objektive, 
kønsneutrale kriterier som fastsat i artikel 
4, stk. 3, baseret på en sammenligning af 
to grupper af arbejdstagere, som ikke er 
dannet vilkårligt. Det udførte arbejde er 
sammenligneligt baseret på en generel 
vurdering af arbejdets krav og art og 
kriterier såsom viden og færdigheder, 
ansvar og indsats, uden hensyn til 
arbejdstimetal. Hvis der tages hensyn til 
erhvervsmæssig erfaring ved fastsættelsen 
af arbejde af samme værdi, skal den part, 
der hævder, at dette er en faktor, bevise, at 
den længere erhvervserfaring generelt 
fører til merværdi for det faktisk udførte 
arbejde

Or. en
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Ændringsforslag 498
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "arbejde af samme værdi": 
arbejde, som anses for at være af samme 
værdi i overensstemmelse med ikke-
diskriminerende og objektive, 
kønsneutrale kriterier som fastsat i artikel 
4, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 499
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "arbejdstager": en fysisk person, 
der fortrinsvis i sin personlige egenskab 
udfører arbejde eller leverer 
tjenesteydelser og reelt ikke driver en 
virksomhed på egne vegne

Or. en

Ændringsforslag 500
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
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eller arbejde af samme værdi, opdelt i 
grupper af arbejdstagerens arbejdsgiver 
på grundlag af kriterier, der er fastlagt i 
artikel 4 i dette direktiv og nærmere 
angivet af den pågældende arbejdsgiver

eller arbejde af samme værdi på grundlag 
af kriterier, der er fastlagt i artikel 4 i dette 
direktiv

Or. it

Ændringsforslag 501
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, opdelt i 
grupper af arbejdstagerens arbejdsgiver på 
grundlag af kriterier, der er fastlagt i 
artikel 4 i dette direktiv og nærmere 
angivet af den pågældende arbejdsgiver

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, opdelt i 
grupper af arbejdstagerens arbejdsgiver på 
grundlag af kriterier, der er fastlagt i 
artikel 4 i dette direktiv og nærmere 
angivet af den pågældende arbejdsgiver 
under rådføring med repræsentanter for 
arbejdstagerne

Or. en

Ændringsforslag 502
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, opdelt i 

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, opdelt i 
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grupper af arbejdstagerens arbejdsgiver på 
grundlag af kriterier, der er fastlagt i 
artikel 4 i dette direktiv og nærmere 
angivet af den pågældende arbejdsgiver

grupper af arbejdstagerens arbejdsgiver på 
grundlag af kriterier, der er fastlagt i 
artikel 4 i dette direktiv og nærmere 
angivet af den pågældende arbejdsgiver 
under rådføring med repræsentanter for 
arbejdstagerne

Or. en

Ændringsforslag 503
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, opdelt i 
grupper af arbejdstagerens arbejdsgiver på 
grundlag af kriterier, der er fastlagt i 
artikel 4 i dette direktiv og nærmere 
angivet af den pågældende arbejdsgiver

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der er opdelt i grupper af 
arbejdstagernes arbejdsgiver under 
overholdelse af gældende lov, kollektive 
overenskomster eller andre bestemmelser 
i den enkelte medlemsstat vedrørende 
arbejdstagere, som udfører samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi

Or. en

Ændringsforslag 504
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, opdelt i 
grupper af arbejdstagerens arbejdsgiver 
på grundlag af kriterier, der er fastlagt i 
artikel 4 i dette direktiv og nærmere 
angivet af den pågældende arbejdsgiver

(g) "kategori af arbejdstagere": 
arbejdstagere, der er opdelt i grupper af 
deres respektive arbejdsgivere i henhold 
til national lov, kollektive 
overenskomstforhandlinger og anden 
relevant praksis i medlemsstaten
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Or. en

Ændringsforslag 505
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "arbejdstagerrepræsentanter":
a) fagforeningsrepræsentanter, nemlig 
repræsentanter udpeget eller valgt af 
fagforeninger eller medlemmer af disse 
foreninger i henhold til national 
lovgivning og praksis
b) valgte repræsentanter, nemlig 
repræsentanter, der vælges frit af 
arbejdstagerne i organisationen, ikke 
under arbejdsgiverens indflydelse eller 
kontrol, i henhold til bestemmelserne i 
national ret eller nationale forordninger 
eller i kollektive overenskomster, og hvis 
funktion ikke omfatter aktiviteter, der 
henhører under fagforeningers 
enebeføjelser
c) hvis der i den samme organisation (i 
henhold til national ret og praksis) findes 
såvel fagforeningsrepræsentanter som 
valgte repræsentanter, skal der træffes 
passende foranstaltninger for at sikre, at 
tilstedeværelsen af valgte repræsentanter 
ikke udnyttes til at underminere den 
pågældende fagforenings eller dennes 
repræsentanters position, og at 
fagforeningers enebeføjelser bevares, 
navnlig retten til kollektive forhandlinger 
og til at indgå en kollektiv overenskomst 
og have (digital) adgang til arbejdstagerne
d) arbejdstagernes ret til at organisere sig 
i en fagforening og til kollektive 
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forhandlinger respekteres

Or. en

Ændringsforslag 506
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "arbejdstagerrepræsentanter":
a) fagforeningsrepræsentanter, nemlig 
repræsentanter udpeget eller valgt af 
fagforeninger eller medlemmer af disse 
foreninger i henhold til national 
lovgivning og praksis
b) valgte repræsentanter, nemlig 
repræsentanter, der vælges frit af 
arbejdstagerne i virksomheden eller 
organisationen, ikke under 
arbejdsgiverens indflydelse eller kontrol i 
henhold til bestemmelserne i national ret 
eller nationale forordninger eller i 
kollektive overenskomster, og hvis 
funktion ikke omfatter aktiviteter, der 
henhører under fagforeningers 
enebeføjelser
c) hvis der i den samme virksomhed findes 
såvel fagforeningsrepræsentanter som 
valgte repræsentanter, skal der træffes 
passende foranstaltninger for at sikre, at 
tilstedeværelsen af valgte repræsentanter 
ikke udnyttes til at underminere den 
pågældende fagforenings eller dennes 
repræsentanters position, og at 
fagforeningers enebeføjelser bevares, 
navnlig deres ret til kollektive 
forhandlinger og til at indgå en kollektiv 
overenskomst og have fri adgang til 
arbejdstagerne
d) arbejdstagernes ret til at organisere sig 
i en fagforening og til kollektive 
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forhandlinger respekteres

Or. en

Ændringsforslag 507
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "arbejdstagerrepræsentanter":
a) fagforeningsrepræsentanter, nemlig 
repræsentanter udpeget eller valgt af 
fagforeninger eller medlemmer af disse 
foreninger i henhold til national 
lovgivning og praksis
b) valgte repræsentanter, nemlig 
repræsentanter, der vælges frit af 
arbejdstagerne i virksomheden, ikke 
under arbejdsgiverens indflydelse eller 
kontrol i henhold til bestemmelserne i 
national ret eller nationale forordninger 
eller i kollektive overenskomster, og hvis 
funktion ikke omfatter aktiviteter, der 
henhører under fagforeningers 
enebeføjelser
hvis der i den samme virksomhed (iht. 
national ret og praksis) findes såvel 
fagforeningsrepræsentanter som valgte 
repræsentanter, skal der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
tilstedeværelsen af valgte repræsentanter 
ikke udnyttes til at underminere den 
pågældende fagforenings eller dennes 
repræsentanters position, og for at sikre 
deres enebeføjelser og rettigheder samt 
arbejdstagernes ret til at organisere sig i 
en fagforening og til kollektive 
forhandlinger

Or. en
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Ændringsforslag 508
Cindy Franssen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "arbejdstagerrepræsentanter": en 
anerkendt fagforening eller andre 
personer, der er udpeget af arbejdstagere 
til at repræsentere dem i en organisation i 
henhold til national ret og praksis. Hvis 
begge er til stede i den samme 
organisation, skal fagforeningers 
enebeføjelser bevares

Or. en

Ændringsforslag 509
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "arbejde af samme værdi": 
arbejde, der anses for at være af samme 
værdi i henhold til ikkediskriminerende 
og objektive kønsneutrale kriterier jf. 
artikel 4, stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 510
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(ga) "arbejdstagerrepræsentanter": en 
anerkendt fagforening eller andre 
personer, der er udpeget af arbejdstagere i 
en organisation til at repræsentere dem i 
henhold til national ret og/eller praksis

Or. en

Ændringsforslag 511
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "arbejdstagerrepræsentanter": 
fagforenings- eller 
arbejdstagerrepræsentanter i henhold til 
national ret og praksis

Or. en

Ændringsforslag 512
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) "indirekte forskelsbehandling": 
situation, hvor en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis stiller 
personer af det ene køn særlig ufordelagtigt 
i forhold til personer af det andet køn, 
medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt 
begrundet i et legitimt mål, og midlerne til 
at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og 
nødvendige

(i) "indirekte forskelsbehandling": 
situation, hvor en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis stiller 
personer af et køn særlig ufordelagtigt i 
forhold til personer af et andet køn, 
medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt 
begrundet i et legitimt mål i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i artikel 4 i dette direktiv, og 
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midlerne til at opfylde dette mål er 
hensigtsmæssige og nødvendige

Or. en

Ændringsforslag 513
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) "indirekte forskelsbehandling": 
situation, hvor en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis stiller 
personer af det ene køn særlig ufordelagtigt 
i forhold til personer af det andet køn, 
medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt 
begrundet i et legitimt mål, og midlerne til 
at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og 
nødvendige

(i) "indirekte forskelsbehandling": 
situation, hvor en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis stiller 
personer af et køn særlig ufordelagtigt i 
forhold til personer af et andet køn, 
medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt 
begrundet i et legitimt mål i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i artikel 4, og midlerne til at 
opfylde dette mål er hensigtsmæssige og 
nødvendige

Or. en

Ændringsforslag 514
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) "intersektionel 
forskelsbehandling": forskelsbehandling 
på grundlag af to eller flere grunde eller 
karakteristika eller identiteter, der 
fungerer og interagerer med hinanden på 
en sådan måde, at de er uadskillelige, og 
som medfører særskilte og specifikke 
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former for forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 515
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) "intersektionel 
forskelsbehandling": forskelsbehandling 
på grundlag af to eller flere grunde eller 
karakteristika eller identiteter, der 
fungerer og interagerer med hinanden på 
en sådan måde, at de er uadskillelige, og 
som medfører særskilte og specifikke 
former for forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 516
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, 
Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) "arbejdstagerrepræsentanter": 
fagforenings- eller 
arbejdstagerrepræsentanter i henhold til 
national ret og praksis

Or. en

Ændringsforslag 517
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) "kollektiv overenskomst": alle 
skriftlige overenskomster vedrørende løn 
og arbejdsforhold og ansættelsesvilkår 
indgået mellem fagforeninger og andre 
arbejdstageres 
repræsentantorganisationer og 
arbejdsgiverorganisationer efter en 
kollektiv forhandling

Or. pt

Ændringsforslag 518
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) "arbejdstagerrepræsentanter": en 
anerkendt fagforening eller andre 
personer, der er udpeget af arbejdstagere 
til at repræsentere dem i en organisation i 
henhold til national ret og praksis

Or. en

Ændringsforslag 519
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(kb) "arbejdstageres 
repræsentantorganisationer ": 
fagforeninger eller 
arbejdstagerrepræsentanter i henhold til 
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national lovgivning og praksis

Or. pt

Ændringsforslag 520
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med princippet om 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi:
a) foretages sammenligningen mellem et 
job, der udføres af hhv. en mand og en 
kvinde
b) under omstændigheder, hvor en person 
hverken identificerer sig som mand eller 
kvinde, sammenlignes med den person, 
der ved udførelse af samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi får den højeste 
løn.

Or. en

Ændringsforslag 521
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) chikane og sexchikane som 
defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 
2006/54/EF samt dårligere behandling 

(a) chikane og sexchikane som 
defineret i artikel 1, litra c), og artikel 2, 
stk. 2, i direktiv 2006/54/EF samt dårligere 
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baseret på en persons afvisning eller accept 
af en sådan adfærd, når sådan chikane eller 
behandling vedrører eller er et resultat af 
udøvelsen af de rettigheder, der er fastsat i 
dette direktiv

behandling baseret på en persons afvisning 
eller accept af en sådan adfærd, når sådan 
chikane eller behandling vedrører eller er 
et resultat af udøvelsen af de rettigheder, 
der er fastsat i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 522
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) instruktion om at forskelsbehandle 
en person på grund af køn

(b) instruktion om at differentiere, 
ekskludere, begrænse eller give forrang til 
personer på grund af køn, der har til 
formål eller som virkning at udligne eller 
begrænse anerkendelse, nydelse eller 
udøvelse, på lige vilkår, af rettigheder, 
friheder og garantier eller af økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder

Or. pt

Ændringsforslag 523
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) enhver form for dårligere 
behandling af en kvinde i forbindelse med 
graviditet eller barselsorlov som defineret i 
Rådets direktiv 92/85/EØF61.

(c) enhver form for dårligere 
behandling af en kvinde i forbindelse med 
graviditet eller barselsorlov som defineret i 
Rådets direktiv 92/85/EØF61 eller af en 
kvinde eller mand i forbindelse med 
forældreorlov eller familiestøtteorlov eller 
af en mand i forbindelse med 
forældreorlov eller fædreorlov.

_________________ _________________
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61 Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. 
oktober 1992 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden og sundheden under arbejdet 
for arbejdstagere som er gravide, som lige 
har født, eller som ammer (tiende 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348 af 
28.11.1992, s. 1).

61 Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. 
oktober 1992 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden og sundheden under arbejdet 
for arbejdstagere som er gravide, som lige 
har født, eller som ammer (tiende 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348 af 
28.11.1992, s. 1).

Or. pt

Ændringsforslag 524
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) arbejdsgiverens manglende levering af 
tilpasninger til handicappede i rimeligt 
omfang i henhold til artikel 5 i direktiv 
2000/78/EF.

Or. en

Ændringsforslag 525
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) en arbejdsgivers manglende 
levering af tilpasninger til handicappede i 
rimeligt omfang i henhold til artikel 5 i 
direktiv 2000/78/EF

Or. en
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Ændringsforslag 526
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lønmæssig forskelsbehandling i 
henhold til dette direktiv omfatter 
forskelsbehandling på grundlag af en 
kombination af køn og enhver anden 
grund til forskelsbehandling, der er 
omfattet af direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF.

udgår

Or. hu

Begrundelse

Efter min mening rækker disse udvidelser ud over det grundlæggende mål med forslaget til et 
direktiv til oprettelse af fælles minimumsstandarder for bedre og mere effektiv håndhævelse af 
princippet om lige løn til mænd og kvinder. På den anden side medfører de stor usikkerhed 
under gennemførelsen af direktivet, hvad angår anerkendelse af eksistensen af 
forskelsbehandling, valg af det passende sammenligningsgrundlag, vurdering af 
proportionaliteten og om relevant afgørelse af det niveau af kompensation, der skal tildeles, 
eller bøder, der skal udstedes.

Ændringsforslag 527
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lønmæssig forskelsbehandling i 
henhold til dette direktiv omfatter 
forskelsbehandling på grundlag af en 
kombination af køn og enhver anden 
grund til forskelsbehandling, der er 
omfattet af direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 528
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lønmæssig forskelsbehandling i 
henhold til dette direktiv omfatter 
forskelsbehandling på grundlag af en 
kombination af køn og enhver anden 
grund til forskelsbehandling, der er 
omfattet af direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF.

3. Lønmæssig forskelsbehandling i 
henhold til dette direktiv er en 
forskelsbehandling på grund af køn, som er 
i strid med artikel 157 i TEUF.

Or. es

Begrundelse

Andre mulige grunde til forskelsbehandling ville falde uden for direktivets retsgrundlag og 
uden for anvendelsesområdet for den konsekvensanalyse, som Kommissionen har foretaget, 
og dermed være i strid med principperne om kompetencetildeling, proportionalitet og være 
"uden hjemmel".

Ændringsforslag 529
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lønmæssig forskelsbehandling i 
henhold til dette direktiv omfatter 
forskelsbehandling på grundlag af en 
kombination af køn og enhver anden grund 
til forskelsbehandling, der er omfattet af 
direktiv 2000/43/EF eller direktiv 
2000/78/EF.

3. Lønmæssig forskelsbehandling i 
henhold til dette direktiv omfatter 
forskelsbehandling på grundlag af en 
kombination af køn og/eller enhver anden 
grund til forskelsbehandling, der er 
omfattet af direktiv 2000/43/EF eller 
direktiv 2000/78/EF.
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Or. en

Ændringsforslag 530
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Forbud mod forskelsbehandling

1. For at nå Unionens mål om lige løn for 
samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, skal enhver 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
på grundlag af køn afskaffes for så vidt 
angår alle lønelementer og lønvilkår.
2. Især når et fagligt klassifikationssystem 
anvendes til lønfastsættelsen, bygges dette 
system på samme kriterier for alle 
arbejdstagere og indrettes således, at det 
udelukker forskelsbehandling med hensyn 
til køn.

Or. en

Ændringsforslag 531
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemsstaterne præciserer 
begrebet "arbejde af samme værdi" i 
national ret i overensstemmelse med 
Domstolens praksis og punkt 10 i 
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henstilling 2014/124/EU, idet arbejdets 
værdi baseres på objektive og 
kønsneutrale kriterier i overensstemmelse 
med stk. 3 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 532
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer efter 
høring af arbejdsmarkedets parter og 
ligebehandlingsorganer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at arbejdstagere modtager lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi uden forskelsbehandling på 
baggrund af køn. Medlemsstaterne kan 
tillade arbejdsmarkedets parter at 
forhandle og indgå kollektive 
overenskomster for at sikre håndhævelsen 
af lige løn til kvinder og mænd for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi.

Or. en

Ændringsforslag 533
Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Lukas Mandl, 
Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Hvis fastsættelse af 
lønninger sikres via kollektive 
overenskomster mellem arbejdsmarkedets 
parter, kan medlemsstater overlade det til 
arbejdsmarkedets parter at sikre, at 
kvinder og mænd får samme løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi.

Or. en

Ændringsforslag 534
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Udviklingen af 
medlemsstaternes værktøjer eller metoder 
til vurdering og sammenligning af 
værdien af arbejde skal lette tilpasningen 
af disse instrumenter til de specifikke 
karakteristika i de enkelte medlemsstater.

Or. pl

Ændringsforslag 535
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Dette forhindrer ikke 
arbejdsgiverne i at give arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, forskellig løn på grundlag 
af resultater og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 536
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer efter 
høring af arbejdsmarkedets parter og 
ligebehandlingsorganer eller andre 
kompetente myndigheder de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

Or. en

Begrundelse

Ligebehandlingsorganers institutionelle arkitektur kan antage mange former hvad angår 
deres mandater, funktioner og dækkede områder.

Ændringsforslag 537
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
løn, karrierer og job værdsættes, og at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

Or. pt

Ændringsforslag 538
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

Or. fr

Ændringsforslag 539
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika 
Winzig, Pernille Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
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der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi udført for den samme 
arbejdsgiver.

Or. en

Ændringsforslag 540
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi udført hos den samme 
arbejdsgiver

Or. en

Ændringsforslag 541
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer sammen 
med arbejdsmarkedets parter de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

Or. it



PE699.048v01-00 70/180 AM\1241218DA.docx

DA

Ændringsforslag 542
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

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne har indført lønstrukturer, 
der sikrer, at kvinder og mænd modtager 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
kvinder og mænd modtager lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi.

Or. en

Ændringsforslag 543
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne præciserer 
begrebet "arbejde af samme værdi" i 
national ret i overensstemmelse med 
Domstolens praksis og punkt 10 i 
henstilling 2014/124/EU, idet arbejdets 
værdi baseres på objektive og 
kønsneutrale kriterier i overensstemmelse 
med stk. 3 i denne artikel. 

Or. en

Ændringsforslag 544
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer efter 
høring af arbejdsmarkedets parter og 
ligebehandlingsorganerne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der indføres 
værktøjer eller metoder, som er let 
tilgængelige for arbejdstagere og 
arbejdsgivere, med henblik på at vurdere 
og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel, og for at tilskynde til anvendelse af 
sådanne værktøjer eller metoder til 
fastsættelse af lønniveauer. Disse 
værktøjer eller metoder skal oprettes i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og arbejdstagerrepræsentanterne, eller i 
fravær heraf skal de berørte arbejdstagere 
involveres i processen og have adgang til 
alle relevante oplysninger. Disse 
værktøjer skal omfatte kønsneutrale 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 545
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger efter at have 
hørt arbejdsmarkedets parter og 
ligebehandlingsorganerne for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder skal 
være let tilgængelige for arbejdstagere og 
arbejdsgivere. Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) skal certificere disse værktøjer 
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eller metoder. Disse værktøjer eller 
metoder skal gennemføres med 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter på 
arbejdsgiver- eller sektorniveau og skal 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 546
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Foranstaltningerne skal til fulde 
respektere arbejdsmarkedsparternes 
autonomi og fremme den sociale dialog, 
der gør det muligt at sætte rammer for 
praksis med hensyn til lønfastsættelse.

Or. fr

Ændringsforslag 547
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
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der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

der indføres værktøjer eller metoder, som 
er let tilgængelige for arbejdstagere og 
arbejdsgivere med henblik på at vurdere 
og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder skal 
indføres med inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter og støtte fra 
ligebehandlingsorganer og skal omfatte 
kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 548
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder, som 
er let tilgængelige for arbejdstagere og 
arbejdsgivere med henblik på at vurdere 
og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder skal 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer. Disse 
værktøjer eller metoder skal indføres med 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 549
Jeroen Lenaers
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer. 
Medlemsstaterne kan vælge at udvikle 
disse værktøjer eller metoder i samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter eller 
overlade opgaven til dem.

Or. en

Ændringsforslag 550
Maria Walsh, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Stelios 
Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger efter at have 
hørt arbejdsmarkedets parter og 
ligebehandlingsorganerne eller anden 
kompetent myndighed for at sikre, at der 
indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer

Or. en

Ændringsforslag 551
Daniela Rondinelli
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer sammen 
med arbejdsmarkedets parter de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Or. it

Ændringsforslag 552
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. De værktøjer eller metoder, der 
benyttes til jobevaluering og 
jobklassifikation, undlader enhver form 
for lønmæssig forskelsbehandling mellem 
kvinder og mænd.

Or. es

Ændringsforslag 553
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
vejledning i at vurdere og sammenligne 
arbejdets værdi i overensstemmelse med 
kriterierne i denne artikel. Denne 
vejledning kan omfatte kønsneutrale 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 554
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

2. Medlemsstaterne træffer sammen 
med arbejdsmarkedets parter de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
passende vejledning i at vurdere og, hvor 
det er muligt, sammenligne arbejdets værdi 
i overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse anbefalinger kan omfatte 
kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 555
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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der indføres værktøjer eller metoder til at 
vurdere og sammenligne arbejdets værdi i 
overensstemmelse med kriterierne i denne 
artikel. Disse værktøjer eller metoder kan 
omfatte kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 556
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver. De må ikke indeholde eller være 
baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne, der er 
omhandlet i stk. 2, skal for så vidt angår 
arbejdets værdi, gøre det muligt at vurdere, 
om arbejdstagere befinder sig i en 
sammenlignelig situation, på grundlag af 
objektive og kønsneutrale kriterier. Disse 
kønsneutrale kriterier aftales med 
arbejdsmarkedets parter. Disse kriterier 
omfatter som minimum følgende: 

a) krav til uddannelse, erhvervsuddannelse 
og videreuddannelse 
b) færdigheder, herunder den viden, der er 
nødvendig for at opfylde kravene til et job, 
interpersonelle færdigheder og 
problemløsning, uddannelse, 
efteruddannelse, erfaring, viden, 
organisatoriske færdigheder 
c) indsats, herunder psykisk, psykosocial 
og fysisk indsats 
 d) ansvar, herunder for personer, varer 
og udstyr, information og finansielle 
ressourcer, ansvar, herunder 
ansvarlighed, information og finansielle 
ressourcer 
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e) arbejdsvilkår, herunder vedrørende 
arbejdsmiljø (fysiske, psykologiske og 
følelsesmæssige) og det organisatoriske 
miljø. 
Værktøjerne og metoderne, der er 
omhandlet i stk. 2, må ikke indeholde eller 
være baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn. 
Medlemsstaterne yder støtte til 
arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter, 
herunder uddannelse og detaljeret 
vejledning om fastsættelse af de objektive, 
kønsneutrale kriterier, der er omhandlet i 
dette stykkes første afsnit, og de værktøjer 
og metoder, der er omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 557
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver. De må ikke indeholde eller være 
baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne, der er 
omhandlet i stk. 2, skal for så vidt angår 
arbejdets værdi, gøre det muligt at vurdere, 
om arbejdstagere befinder sig i en 
sammenlignelig situation, på grundlag af 
objektive, kønsneutrale kriterier, der er 
aftalt med arbejdsmarkedets parter. Disse 
værktøjer eller metoder omfatter, men er 
ikke begrænset til:

a) uddannelsesmæssige, herunder 
formelle og ikkeformelle krav til 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse

b) færdigheder, herunder de færdigheder, 
der er nødvendig for at opfylde kravene til 
et job, menneskecentrerede og 
interpersonelle færdigheder og 
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problemløsning
c) indsats, herunder psykisk og 
psykosocial indsats og fysisk indsats
d) ansvar, herunder for personer, varer og 
udstyr, information og finansielle 
ressourcer
e) arbejdsvilkår, herunder vedrørende 
arbejdsmiljø (fysiske, psykologiske og 
følelsesmæssige) og det organisatoriske 
miljø.
Værktøjerne og metoderne, der er 
omhandlet i stk. 2, må ikke indeholde eller 
være baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn. 
Medlemsstaterne yder støtte til 
arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter, 
herunder uddannelse og detaljeret 
vejledning om fastsættelse af de kriterier, 
der er omhandlet i dette stykkes første 
afsnit, og de værktøjer og metoder, der er 
omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 558
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver. De må ikke indeholde eller være 
baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne, der er 
omhandlet i stk. 2, skal for så vidt angår 
arbejdets værdi, gøre det muligt at vurdere, 
om arbejdstagere befinder sig i en 
sammenlignelig situation, på grundlag af 
objektive og kønsneutrale kriterier. Disse 
kønsneutrale kriterier aftales med 
arbejdsmarkedets parter og omfatter som 
minimum følgende: 
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 a) krav til uddannelse, erhvervsuddannelse 
og videreuddannelse 
b) færdigheder, herunder den viden, der er 
nødvendig for at opfylde kravene til et job, 
interpersonelle færdigheder og 
problemløsning 
c) indsats, herunder psykisk, psykosocial 
og fysisk indsats 
d) ansvar, herunder for personer, varer og 
udstyr, information og finansielle 
ressourcer 
e) arbejdsvilkår, herunder vedrørende 
arbejdsmiljø (fysiske, psykologiske og 
følelsesmæssige) og det organisatoriske 
miljø. 
Værktøjerne og metoderne, der er 
omhandlet i stk. 2, må ikke indeholde eller 
være baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn. 
Medlemsstaterne yder støtte til 
arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter, 
herunder uddannelse og detaljeret 
vejledning om fastsættelse af de objektive, 
kønsneutrale kriterier, der er omhandlet i 
dette stykkes første afsnit, og de værktøjer 
og metoder, der er omhandlet i stk. 2. 

Or. en

Ændringsforslag 559
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 

3. Værktøjerne eller metoderne, der er 
omhandlet i stk. 2, skal for så vidt angår 
arbejdets værdi, gøre det muligt at vurdere, 
om arbejdstagere befinder sig i en 
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på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver. De må ikke indeholde eller være 
baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn.

sammenlignelig situation, på grundlag af 
objektive og kønsneutrale kriterier. Disse 
kønsneutrale kriterier aftales med 
arbejdsmarkedets parter og omfatter, men 
er ikke begrænset til: formelle og 
ikkeformelle krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, herunder den viden, der er 
nødvendig for at opfylde kravene til et job, 
interpersonelle færdigheder og 
problemløsning, indsats, herunder 
psykisk, psykosocial og fysisk indsats, 
ansvar, herunder for personer, varer og 
udstyr, information og finansielle 
ressourcer, og arbejdsforhold, herunder i 
forbindelse med arbejdsmiljø og det 
organisatoriske miljø. Værktøjerne og 
metoderne, der er omhandlet i stk. 2, må 
ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

Or. en

Ændringsforslag 560
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver. De må ikke indeholde eller være 
baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive, kønsneutrale 
kriterier, som bør omfatte aspekter af 
arbejde, der overvejende udføres af 
kvinder, som ofte overses. Disse kriterier 
omfatter, men er ikke begrænset til:

a) krav til uddannelse, erhvervsuddannelse 
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og videreuddannelse, erhvervet læring og 
viden
b) færdigheder, herunder erfaring, 
interpersonelle færdigheder, 
problemløsning, dømmekraft og 
organisatoriske færdigheder
c) indsats, herunder psykisk, psykosocial 
og fysisk indsats
d) ansvarlighed og ansvar, herunder for 
personer, varer og udstyr, information og 
finansielle ressourcer
e) arbejdsvilkår, herunder vedrørende 
arbejdsmiljø (fysiske, psykologiske og 
følelsesmæssige) og det organisatoriske 
miljø.

Or. en

Ændringsforslag 561
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 
kriterier aftales med arbejdsmarkedets 
parter og omfatter f.eks.:

a) krav til uddannelse, erhvervsuddannelse 
og videreuddannelse

b) færdigheder, herunder den viden, der er 
nødvendig for at opfylde kravene til et job, 
interpersonelle færdigheder og 
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problemløsning
c) ansvar, herunder for personer, varer og 
udstyr, information og finansielle 
ressourcer
d) udført arbejde

e) arten af de involverede opgaver

De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

Or. en

Ændringsforslag 562
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

Medlemsstaterne yder støtte til 
arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter, 
herunder uddannelse og detaljeret 
vejledning om fastsættelse af de objektive, 
kønsneutrale kriterier, der er omhandlet i 
dette stykkes første afsnit, og de værktøjer 
og metoder, der er omhandlet i stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 563
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse, organisationserfaring 
og videreuddannelse, færdigheder, 
erfaring, engagement i virksomhedens 
mål og målsætninger, indsats og ansvar, 
udført arbejde og arten af de involverede 
opgaver samt generelle og særlige 
kriterier, der er resultatet af kollektive 
overenskomstforhandlinger. Listen over 
kriterier er ikkeudtømmende. De må ikke 
indeholde eller være baseret på kriterier, 
der direkte eller indirekte bygger på 
arbejdstagernes køn.

Or. es

Ændringsforslag 564
Maria Walsh, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Stelios 
Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier. Disse 
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omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

kriterier omfatter f.eks. krav til 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse, færdigheder, indsats og 
ansvar, udført arbejde, arten af de 
involverede opgaver, evne og ydeevne, 
sektorspecifik arbejdstilrettelæggelse, 
produktivitet og anciennitet. De må ikke 
indeholde eller være baseret på kriterier, 
der direkte eller indirekte bygger på 
arbejdstagernes køn

Or. en

Ændringsforslag 565
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive og robuste 
kriterier, som omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, individuelle job og det 
varierende omfang af opgaver og pligter, 
der er forbundet hermed, indsats og 
ansvar, arbejdsforhold, udført arbejde og 
arten af de involverede opgaver. De må 
ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

Or. pl

Ændringsforslag 566
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika 
Winzig, Pernille Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. En samlet vurdering i henhold til 
denne vejledning skal for så vidt angår 
arbejdets værdi gøre det muligt at vurdere, 
om arbejdstagere befinder sig i en 
sammenlignelig situation, på grundlag af 
objektive kriterier, som kan omfatte krav 
til uddannelse, erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse, færdigheder, indsats og 
ansvar, udført arbejde og arten af de 
involverede opgaver og lignende kriterier 
defineret i national lovgivning og ved 
kollektive overenskomster. De må ikke 
indeholde eller være baseret på kriterier, 
der direkte eller indirekte bygger på 
arbejdstagernes køn.

Or. en

Ændringsforslag 567
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. En samlet vurdering i henhold til 
denne vejledning af, for så vidt angår 
arbejdets værdi, om arbejdstagere befinder 
sig i en sammenlignelig situation, på 
grundlag af objektive kriterier, som kan 
omfatte krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver 
eller lignende kriterier fastsat i national 
lovgivning eller ved kollektiv 
overenskomst. De må ikke indeholde eller 
være baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn.

Or. en
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Ændringsforslag 568
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde, arten af de involverede opgaver og 
pågældende virksomheds karaktetistika. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

Or. fr

Ændringsforslag 569
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter, blandt andre, der anses for 
relevante, krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede opgaver. 
De må ikke indeholde eller være baseret på 
kriterier, der direkte eller indirekte bygger 
på arbejdstagernes køn.
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Or. pt

Ændringsforslag 570
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

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier, som 
omfatter krav til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse, 
færdigheder, indsats og ansvar, udført 
arbejde og arten af de involverede 
opgaver. De må ikke indeholde eller være 
baseret på kriterier, der direkte eller 
indirekte bygger på arbejdstagernes køn.

3. Værktøjerne eller metoderne skal 
for så vidt angår arbejdets værdi gøre det 
muligt at vurdere, om arbejdstagere 
befinder sig i en sammenlignelig situation, 
på grundlag af objektive kriterier 
vedrørende kravene til arbejdet, som 
omfatter krav til uddannelse, færdigheder 
og udført arbejde. De må ikke indeholde 
eller være baseret på kriterier, der direkte 
eller indirekte bygger på arbejdstagernes 
køn.

Or. en

Ændringsforslag 571
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika 
Winzig, Pernille Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses 
til situationer, hvor kvindelige og 
mandlige arbejdstagere arbejder for 

udgår



AM\1241218DA.docx 89/180 PE699.048v01-00

DA

samme arbejdsgiver, men kan udvides til 
at omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der 
ikke kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 572
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

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses 
til situationer, hvor kvindelige og 
mandlige arbejdstagere arbejder for 
samme arbejdsgiver, men kan udvides til 
at omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der 
ikke kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 573
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses 
til situationer, hvor kvindelige og 
mandlige arbejdstagere arbejder for 
samme arbejdsgiver, men kan udvides til 
at omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der 
ikke kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 574
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
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arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager.

Or. hu

Begrundelse

Efter vores mening lever en så vag og uklar bestemmelse ikke op til kravene om normativ 
klarhed eller retssikkerhed, og den udvider sammenligningsgrundlaget til et så godt som 
ubegrænset omfang. Ovenstående bestemmelser er navnlig selvmodsigende, idet 
arbejdsgivere i kontrast hertil kan retfærdiggøre og begrunde den indklagede 
forskelsbehandling på grundlag udelukkende af objektive kriterier [artikel 4, stk. 3].

Ændringsforslag 575
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor arbejdstagere arbejder for 
samme arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde og 
tværsektorielle sammenligninger baseret 
på data indsamlet af 
overvågningsorganet. Vurderingen må 
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den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

heller ikke begrænses til arbejdstagere, der 
er ansat samtidig med den pågældende 
arbejdstager eller til samme sektor eller til 
arbejdstagere i samme virksomhed. Når 
der ikke kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor baseret 
på de objektive og kønsneutrale kriterier i 
artikel 4, stk. 3, eller anvende andre 
beviser, der gør det muligt at formode, at 
der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling. Arbejdsgivere skal 
rådføre sig med 
arbejdstagerrepræsentanter om 
etableringen af 
sammenligningsgrundlaget. 
Sammenligningsgrundlaget skal lette 
sammenligning på tværs af sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 576
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling, bl.a. under henvisning 
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at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

til gældende kollektive 
overenskomstaftaler og under 
hensyntagen til pågældende virksomheds 
karakteristika. Indførelsen af en sådan 
sammenligningsmekanisme må ikke 
udgøre en administrativ eller økonomisk 
byrde for virksomhederne, navnlig små og 
mellemstore virksomheder og 
mikrovirksomheder. Eksisterende 
nationale indikatorer skal anvendes.

Or. fr

Ændringsforslag 577
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men skal udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde og 
tværsektorielle sammenligninger. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager eller til 
samme sektor eller til arbejdstagere i 
samme virksomhed. Når der ikke kan 
fastslås et reelt sammenligningsgrundlag, 
er det tilladt at foretage en sammenligning 
med en hypotetisk sammenligningsfaktor 
på grundlag af de kriterier, der er 
omhandlet i stk. 3 og aftalen med 
arbejdsmarkedets parter eller anvende 
andre beviser, der gør det muligt at 
formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling. Den hypotetiske 
sammenligning skal gøre det lettere at 
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foretage tværsektorielle sammenligninger.

Or. en

Ændringsforslag 578
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

4. Hvor lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor arbejdstagere af 
forskellige køn arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde og give 
mulighed for tværsektorielle 
sammenligninger. Vurderingen må ikke 
begrænses til arbejdstagere, der er ansat 
samtidig med, i den samme sektor eller af 
samme arbejdsgiver som den pågældende 
arbejdstager. Når der ikke kan fastslås et 
reelt sammenligningsgrundlag, er det tilladt 
at foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor på 
grundlag af de kriterier, der er omhandlet 
i stk. 3, eller anvende andre beviser, der 
gør det muligt at formode, at der angiveligt 
foreligger forskelsbehandling. Den 
hypotetiske sammenligning skal gøre det 
lettere at foretage tværsektorielle 
sammenligninger.

Or. en

Ændringsforslag 579
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling såsom anvendelse af 
den klassifikation, der er fastlagt af 
arbejdsmarkedets parter i de kollektive 
referenceoverenskomster, som er indgået 
af de mest repræsentative organisationer.

Or. it

Ændringsforslag 580
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
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omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
eller i samme sektor som den pågældende 
arbejdstager. Når der ikke kan fastslås et 
reelt sammenligningsgrundlag, er det tilladt 
at foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor på 
grundlag af de kriterier, der er omhandlet 
i stk. 3, eller anvende andre beviser, der 
gør det muligt at formode, at der angiveligt 
foreligger forskelsbehandling. Den 
hypotetiske sammenligning skal gøre det 
lettere at foretage tværsektorielle 
sammenligninger.

Or. en

Ændringsforslag 581
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling, såsom en henvisning 
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forskelsbehandling. til en eksisterende klassifikation baseret 
på arbejdsmarkedets parters kollektive 
overenskomster på branche- eller 
sektorniveau.

Or. en

Ændringsforslag 582
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med andre 
beviser, der gør det muligt at formode, at 
der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling såsom en henvisning 
til en klassifikation, der er baseret på 
kollektive overenskomster på sektorplan 
mellem arbejdsmarkedets parter.

Or. it

Ændringsforslag 583
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 
hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. I tilfælde af 
sammenligning af data fra forskellige 
tidsperioder skal det imidlertid sikres, at 
der tages hensyn til passende mikro- og 
makroøkonomiske individuelle 
omstændigheder fra specifikke perioder.

Or. en

Ændringsforslag 584
Maria Walsh, Jarosław Duda, Deirdre Clune, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med en 

4. Når lønforskelle kan tilskrives en 
og samme kilde, der fastsætter 
lønvilkårene, skal vurderingen af, om 
arbejdstagere udfører samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke begrænses til 
situationer, hvor kvindelige og mandlige 
arbejdstagere arbejder for samme 
arbejdsgiver, men kan udvides til at 
omfatte denne ene og samme kilde. 
Vurderingen må heller ikke begrænses til 
arbejdstagere, der er ansat samtidig med 
den pågældende arbejdstager. Når der ikke 
kan fastslås et reelt 
sammenligningsgrundlag, er det tilladt at 
foretage en sammenligning med andre 
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hypotetisk sammenligningsfaktor eller 
anvende andre beviser, der gør det muligt 
at formode, at der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

beviser, der gør det muligt at formode, at 
der angiveligt foreligger 
forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

I mikrovirksomheder og små virksomheder udfører medarbejdere ofte forskellige opgaver, og 
ofte er der ingen kvindelig eller mandlig sammenligningsfaktor i samme virksomhed til de 
samme opgaver. En sammenligning af opgaver vil derfor aldrig kunne afspejle realiteten og 
endnu mindre en hypotetisk sammenligningsfaktor.

Ændringsforslag 585
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Arbejde anses for at være af 
samme værdi, hvis det udførte arbejde på 
grundlag af en sammenligning af to 
grupper af arbejdere, som ikke er 
sammensat vilkårligt, er sammenligneligt 
ud fra en samlet vurdering af arbejdets 
krav og karakter, og kriterier såsom viden 
og færdigheder, ansvar, belastning og 
indsats. Ved vurderingen af arbejdets 
karakter skal der tages særligt hensyn til 
arbejdsforholdene. For at undgå tvivl skal 
arbejdstiden ikke være en relevant faktor. 
Hvis erhvervserfaring skal tages i 
betragtning som en faktor for at afgøre, 
om arbejdet er af samme værdi, har den 
part, der hævder, at en sådan faktor skal 
tages i betragtning, bevisbyrden for at 
vise, at den øgede erhvervserfaring 
generelt – og ikke kun i konkrete tilfælde 
– fører til merværdi for det arbejde, som 
arbejderne faktisk udfører.

Or. en
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Ændringsforslag 586
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der anvendes et 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, skal dette system bygge 
på samme kriterier for både mandlige og 
kvindelige arbejdstagere og indrettes 
således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grund af køn.

5. Hvis der anvendes et 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, skal dette system bygge 
på samme kriterier for alle arbejdstagere i 
al deres mangfoldighed og indrettes 
således, at det udelukker enhver form for 
forskelsbehandling, navnlig på grund af 
køn, og sikrer, at færdigheder forbundet 
med kvindedominerede job værdsættes. I 
denne henseende sikrer medlemsstaterne, 
at arbejdsgiverne og arbejdsmarkedets 
parter får de nødvendige værktøjer og 
vejledning til at indføre kønsneutrale 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer til 
lønfastsættelse.

Or. en

Ændringsforslag 587
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der anvendes et 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, skal dette system bygge 
på samme kriterier for både mandlige og 
kvindelige arbejdstagere og indrettes 

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdsgiverne og 
arbejdstagerrepræsentanter får de 
nødvendige værktøjer og vejledning til at 
indføre kønsneutrale jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer til 
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således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grund af køn.

lønfastsættelsen. Sådanne jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer skal bygge 
på kønsneutrale kriterier, der er 
udarbejdet således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grund af køn og 
sikrer, at færdigheder, der er forbundet 
med kvindedominerede job, ikke 
undervurderes.

Or. en

Ændringsforslag 588
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der anvendes et 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, skal dette system bygge 
på samme kriterier for både mandlige og 
kvindelige arbejdstagere og indrettes 
således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grund af køn.

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdsgiverne og arbejdsmarkedets 
parter får de nødvendige værktøjer og 
vejledning til at indføre kønsneutrale 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystemer til 
lønfastsættelsen. Sådanne jobevaluerings- 
og jobklassifikationssystemer skal bygge 
på kønsneutrale kriterier, der er 
udarbejdet således, at det udelukker 
enhver form for forskelsbehandling og 
sikrer, at færdigheder, der er forbundet 
med kvindedominerede job, ikke 
undervurderes.

Or. en

Ændringsforslag 589
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Radan 
Kanev, Frances Fitzgerald, Loucas Fourlas, Deirdre Clune

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der anvendes et 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, skal dette system bygge 
på samme kriterier for både mandlige og 
kvindelige arbejdstagere og indrettes 
således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grund af køn.

5. Hvis der anvendes et 
jobevaluerings- og 
jobklassifikationssystem til 
lønfastsættelsen, skal dette system bygge 
på samme objektive kriterier for både 
mandlige og kvindelige arbejdstagere og 
indrettes således, at det udelukker 
forskelsbehandling på grund af køn.

Or. en

Ændringsforslag 590
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Vederlagsbestemmelser nedfældet 
i kollektive overenskomster, som er 
bindende for arbejdsgiveren, er underlagt 
en formodning om at være rimelige. 
Aktiviteter, der er henført til forskellige 
aflønningsgrupper baseret på disse 
bestemmelser, anses ikke for at være lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi, så 
længe bestemmelserne ikke er i strid med 
stk. 5 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 591
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.
Løngennemsigtighedsforanstaltnin

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

Or. en

Ændringsforslag 592
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Arbejdsgivere skal sikre, at 
stillingsopslag, stillingsbetegnelser og 
ansættelsesprocedurer er kønsneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 593
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Georgios Kyrtsos, Pernille Weiss, 
Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. 
Sådanne oplysninger skal angives i et 
offentliggjort stillingsopslag eller på 
anden måde gives til ansøgeren forud for 

udgår
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jobsamtalen, uden at ansøgeren behøver 
at anmode herom.

Or. en

Ændringsforslag 594
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. 
Sådanne oplysninger skal angives i et 
offentliggjort stillingsopslag eller på 
anden måde gives til ansøgeren forud for 
jobsamtalen, uden at ansøgeren behøver 
at anmode herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 595
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
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stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom.

stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom. 
Ansøgeren om beskæftigelse skal desuden 
og også forud for jobsamtalen efter 
anmodning modtage oplysninger om det 
gennemsnitlige lønniveau for kategorier 
af arbejdstagere, der udfører samme 
arbejde som den opslåede stilling eller 
arbejde af samme værdi som den 
pågældende stilling, og de objektive, 
kønsneutrale kriterier, som det 
gennemsnitlige lønniveau er baseret på.

Or. en

Ændringsforslag 596
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom.

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet for den opslåede 
stilling, der er baseret på objektive, 
kønsneutrale kriterier. Sådanne oplysninger 
skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom. 
Ansøgeren om beskæftigelse skal efter 
anmodning modtage oplysninger om det 
gennemsnitlige lønniveau for kategorier 
af arbejdstagere, der udfører samme 
arbejde som den opslåede stilling eller 
arbejde af samme værdi som den 
pågældende stilling, og de objektive, 
kønsneutrale kriterier, som det 
gennemsnitlige lønniveau er baseret på, 
forud for jobsamtalen.

Or. en
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Ændringsforslag 597
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom.

1. Ansøgere til en stilling modtager 
fra den potentielle arbejdsgiver automatisk 
oplysninger om den kollektive 
overenskomst, som anvendes i 
virksomheden i forhold til jobbet, hvor det 
er relevant, det indledende lønniveau eller 
lønintervallet samt det gennemsnitlige 
lønniveau for det pågældende job eller for 
arbejde af samme værdi, som ansøgeren 
har søgt om, der er baseret på de ligeledes 
anførte objektive, kønsneutrale kriterier, 
der anvendes til at bestemme lønniveauet, 
og som vedrører den pågældende stilling. 
Sådanne oplysninger skal angives i et 
offentliggjort stillingsopslag eller på anden 
måde gives til ansøgeren forud for 
jobsamtalen, uden at ansøgeren behøver at 
anmode herom.

Or. en

Ændringsforslag 598
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 

1. Ansøgere til en stilling, som går 
ind i den sidste fase af rekrutteringen, har 
fra den potentielle arbejdsgiver ret til at 
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eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden 
at ansøgeren behøver at anmode herom.

modtage oplysninger om det indledende 
løninterval, der er baseret på objektive, 
kønsneutrale kriterier, og som vedrører den 
pågældende stilling.

Or. en

Ændringsforslag 599
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

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden 
at ansøgeren behøver at anmode herom.

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal gives på anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 600
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
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eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom.

eller lønintervallet, der dels er baseret på 
objektive kriterier, som ikke diskriminerer 
mellem mænd og kvinder, og dels vedrører 
den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen eller 
ved dennes begyndelse, uden at ansøgeren 
behøver at anmode herom.

Or. es

Ændringsforslag 601
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 
objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 602
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, der er baseret på 

1. Ansøgere til en stilling har fra den 
potentielle arbejdsgiver ret til at modtage 
oplysninger om det indledende lønniveau 
eller lønintervallet, som vedrører den 
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objektive, kønsneutrale kriterier, og som 
vedrører den pågældende stilling. Sådanne 
oplysninger skal angives i et offentliggjort 
stillingsopslag eller på anden måde gives 
til ansøgeren forud for jobsamtalen, uden at 
ansøgeren behøver at anmode herom.

pågældende stilling såsom en henvisning 
til en klassifikation, der er baseret på 
kollektive overenskomster på sektorplan 
mellem arbejdsmarkedets parter. Sådanne 
oplysninger skal gives til ansøgeren forud 
for jobsamtalen, uden at ansøgeren behøver 
at anmode herom.

Or. it

Ændringsforslag 603
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De oplysninger om lønintervaller, 
der oprindeligt blev givet i henhold til stk. 
1, begrænser ikke arbejdsgivere, 
arbejdstagere og arbejdsmarkedets parter 
i deres muligheder for at forhandle 
lønninger uden for det oprindeligt oplyste 
løninterval.

Or. es

Ændringsforslag 604
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgivere skal sikre, at 
stillingsopslag, stillingsbetegnelser og 
ansættelsesprocedurer er kønsneutrale.

Or. en
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Ændringsforslag 605
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En arbejdsgiver må ikke mundtligt 
eller skriftligt, personligt eller gennem en 
repræsentant spørge ansøgerne om 
lønhistorikken i deres tidligere 
ansættelsesforhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 606
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En arbejdsgiver må ikke mundtligt 
eller skriftligt, personligt eller gennem en 
repræsentant spørge ansøgerne om 
lønhistorikken i deres tidligere 
ansættelsesforhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 607
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2



AM\1241218DA.docx 111/180 PE699.048v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En arbejdsgiver må ikke mundtligt 
eller skriftligt, personligt eller gennem en 
repræsentant spørge ansøgerne om 
lønhistorikken i deres tidligere 
ansættelsesforhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 608
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En arbejdsgiver må ikke mundtligt 
eller skriftligt, personligt eller gennem en 
repræsentant spørge ansøgerne om 
lønhistorikken i deres tidligere 
ansættelsesforhold.

2. En arbejdsgiver må ikke mundtligt 
eller skriftligt, personligt eller gennem en 
repræsentant spørge ansøgerne om 
lønhistorikken i deres tidligere 
ansættelsesforhold, medmindre ansøgeren 
frivilligt erklærer, at vedkommende ikke 
har nogen indvendinger mod at afgive 
sådanne oplysninger.

Or. es

Ændringsforslag 609
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En arbejdsgiver må ikke mundtligt 
eller skriftligt, personligt eller gennem en 
repræsentant spørge ansøgerne om 
lønhistorikken i deres tidligere 
ansættelsesforhold.

2. En arbejdsgiver må ikke personligt 
eller gennem en repræsentant spørge 
ansøgerne om lønhistorikken i deres 
tidligere ansættelsesforhold.

Or. it
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Ændringsforslag 610
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdsgivere skal sikre, at 
stillingsopslag, stillingsbetegnelser og 
ansættelsesprocedurer er kønsneutrale, og 
at oplysningerne leveres i tilgængelige 
formater for arbejdstagere med handicap 
efter anmodning i overensstemmelse med 
EU-lovgivningen, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/2102 og (EU) 2019/882.

Or. en

Ændringsforslag 611
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdsgivere skal sikre, at 
stillingsopslag, stillingsbetegnelser og 
ansættelsesprocedurer er kønsneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 612
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
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beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, 
herunder alle lønbestanddele, der 
omfatter løn og alle andre ydelser, som 
arbejdsgiveren direkte eller indirekte 
betaler arbejdstageren i kontanter eller 
naturalier, til rådighed for sine 
arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter, herunder 
fagforeninger 
(arbejdstagerrepræsentanter). Disse 
kriterier skal være kønsneutrale og være i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i artikel 4. Oplysningerne leveres i 
tilgængelige formater for arbejdstagere 
med handicap efter anmodning i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2016/2102 og (EU) 
2019/882.

Or. en

Ændringsforslag 613
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Hvis arbejdsgiveren er i besiddelse af en 
sådan, stiller arbejdsgiveren en let 
tilgængelig beskrivelse af de kriterier, der 
anvendes til at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Hvis 
beskrivelsen er fremkommet ved kollektive 
overenskomstforhandlinger, skal den 
forpligtelse, der er fastsat i denne artikel, 
ikke finde anvendelse. Den finder heller 
ikke anvendelse i tilfælde, hvor 
lønniveauet og forfremmelser fastsættes 
på grundlag af opfyldelse af bilateralt 
aftalte mål.
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De kriterier, hvortil der henvises i stk. 1, 
skal være upartiske og objektive for både 
mænd og kvinder.

Or. es

Ændringsforslag 614
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, 
herunder alle lønbestanddele, der 
omfatter løn og alle andre ydelser, som 
arbejdsgiveren direkte eller indirekte 
betaler arbejdstageren i kontanter eller 
naturalier, til rådighed for sine 
arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter, herunder 
fagforeninger 
(arbejdstagerrepræsentanter). Disse 
kriterier skal være kønsneutrale og være i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 615
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
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karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

karriereudvikling for arbejdstagere, 
herunder alle lønbestanddele, der 
omfatter løn og alle andre ydelser, som 
arbejdsgiveren direkte eller indirekte 
betaler arbejdstageren i kontanter eller 
naturalier, til rådighed for sine 
arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale og være i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 616
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale og 
forbundet med identifikation af direkte og 
indirekte forskelsbehandling, der ligger til 
grund for lønmæssig forskelsbehandling 
mellem mænd og kvinder.

Or. pt

Ændringsforslag 617
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, 
hvorved medlemsstaterne skal lægge 
særlig vægt på mikrovirksomheder og 
SMV'er, til rådighed for sine arbejdstagere. 
Disse kriterier skal være kønsneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 618
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale og være i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 619
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
oversigt over klassificeringen af niveauet 
for mindsteløn, der er baseret på 
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karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

kollektive overenskomster på sektorplan 
mellem arbejdsmarkedets parter, samt de 
personlige tillæg til mindstelønnen 
og/eller præmier/bonusser, som er knyttet 
til den ansattes og/eller virksomhedens 
resultater, til rådighed for sine 
arbejdstagere.

Or. it

Ændringsforslag 620
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 621
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
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at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

at fastsætte lønniveauer for arbejdstagere, 
til rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 622
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere i et praktisk 
format. Disse kriterier skal være 
kønsneutrale.

Or. hu

Ændringsforslag 623
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en
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Ændringsforslag 624
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer for arbejdstagere, 
til rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 625
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsgiveren stiller en let tilgængelig 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til 
rådighed for sine arbejdstagere. Disse 
kriterier skal være kønsneutrale.

Arbejdsgiveren tilvejebringer en 
beskrivelse af de kriterier, der anvendes til 
at fastsætte lønniveauer og 
karriereudvikling for arbejdstagere, til sine 
arbejdstagere. Disse kriterier skal være 
kønsneutrale.

Or. en

Ændringsforslag 626
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere 
og deres fagforeninger kan anmode 
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arbejdsgiveren om klare og fuldstændige 
oplysninger om lønniveauer, opdelt efter 
køn, for kategorier af arbejdstagere, der 
udfører det samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. Disse oplysninger bør 
omfatte supplerende eller variable 
komponenter ud over den faste grundløn, 
f.eks. betaling i naturalier, 
præstationsrelaterede betalinger og 
bonus. De skal omfatte oplysninger om de 
jobevalueringskriterier, der anvendes til at 
bestemme løn for kategorier af 
arbejdstagere, der udfører det samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi.

Or. en

Ændringsforslag 627
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Forbud mod klausuler om hemmelige 

lønaftaler
Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at forbyde kontraktvilkår, der har til 
formål at begrænse en arbejdstager i at 
videregive oplysninger om deres løn eller 
at søge oplysninger om løn hos samme 
eller andre kategorier af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 628
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
klare og fuldstændige oplysninger om 
deres individuelle lønniveau og de 
gennemsnitlige lønniveauer, opdelt efter 
køn, for kategorier af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde som dem eller 
arbejde af samme værdi som deres, samt 
om den kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte medianlønforskel mellem 
arbejdstagere, der er beskæftiget hos den 
samme arbejdsgiver, jf. stk. 3 og 4. 
Arbejdsgivere skal efter anmodning give 
arbejdstagerne oplysninger om den 
metode, der er anvendt til at fastsætte 
lønniveauer og løn for hver kategori af 
arbejdstagere, herunder eventuelle 
jobevaluerings- eller 
jobklassifikationssystemer, samt den 
kønsbestemte lønforskel for 
arbejdsgiveren som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 629
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
klare og fuldstændige oplysninger om 
deres individuelle lønniveau og de 
gennemsnitlige lønniveauer, opdelt efter 
køn, for kategorier af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde som dem eller 
arbejde af samme værdi som deres, jf. stk. 
3 og 4. Disse oplysninger omfatter også, 
hvordan lønniveauer blev fastsat, 
herunder gennem en eksisterende 
jobevaluerings- eller 
jobklassifikationsordning. 
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Arbejdstagerrepræsentanter skal også 
have ret til at modtage oplysninger om, 
hvordan lønnen fastlægges for hver 
kategori af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 630
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere i virksomheder med 
mere end 200 ansatte har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4. I 
forbindelse med virksomheder, der er 
bundet af og/eller anvender kollektive 
overenskomster, fungerer en henvisning 
til den gældende kollektive overenskomst 
som oplysning.

Or. en

Ændringsforslag 631
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at 1. Arbejdstagere modtager hvert år 
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modtage oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

klare og fuldstændige oplysninger om 
middel- og medianlønsforskellen mellem 
alle arbejdstagere i virksomheden samt 
deres individuelle lønniveau og de 
gennemsnitlige lønniveauer, opdelt efter 
køn, for kategorier af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde som dem eller 
arbejde af samme værdi som deres, jf. stk. 
4 og 5. Disse oplysninger omfatter, 
hvordan lønniveauer blev fastsat, 
herunder gennem en eksisterende 
jobevaluerings- eller 
jobklassifikationsordning.

Or. en

Ændringsforslag 632
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere i virksomheder med 
mere end 200 ansatte har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4. I 
forbindelse med virksomheder, der er 
bundet af og/eller anvender kollektive 
overenskomster, fungerer en henvisning 
til den gældende kollektive overenskomst 
som oplysning.

Or. en

Ændringsforslag 633
Maria Walsh, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Stelios 
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Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
klare og fuldstændige oplysninger om 
deres individuelle lønniveau og de 
gennemsnitlige lønniveauer, opdelt efter 
køn, for kategorier af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde som dem eller 
arbejde af samme værdi som deres, jf. stk. 
3 og 4. I forbindelse med virksomheder, 
der er bundet af og/eller anvender 
kollektive overenskomster, er det 
tilstrækkeligt at henvise til den gældende 
kollektive overenskomst.

Or. en

Ændringsforslag 634
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om de kriterier, der er benyttet 
til at fastsætte de gennemsnitlige 
lønniveauer og evalueringer af mål 
baseret på kategorier af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde som dem eller 
arbejde af samme værdi som deres, jf. stk. 
3 og 4. Disse kriterier skal være i 
overensstemmelse med princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for lige arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

Or. es

Ændringsforslag 635
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Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4. I 
forbindelse med arbejdsgivere, der er 
bundet af kollektive lønoverenskomster, 
fungerer en henvisning til den gældende 
kollektive lønoverenskomst som 
oplysning.

Or. en

Ændringsforslag 636
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere, hvis arbejdsgiver 
beskæftiger mindst 50 arbejdstagere, har 
ret til at modtage oplysninger om deres 
individuelle lønniveau og de 
gennemsnitlige lønniveauer, opdelt efter 
køn, for kategorier af arbejdstagere, der 
udfører samme arbejde som dem eller 
arbejde af samme værdi som deres, jf. stk. 
3 og 4, såfremt disse oplysninger ikke 
allerede er meddelt 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Or. en
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Ændringsforslag 637
Atidzhe Alieva-Veli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4. En 
sådan anmodning kan ikke indgives mere 
end to gange om året.

Or. en

Ændringsforslag 638
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere i virksomheder med 
over 50 personer har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

Or. fr

Ændringsforslag 639
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere i virksomheder med 
over 250 ansatte har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

Or. it

Ændringsforslag 640
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 
lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om lønforskelle og forskelle i 
medianløn, opdelt efter køn i 
lønstatistikkerne, for kategorier af 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
som dem eller arbejde af samme værdi som 
deres for den samme arbejdsgiver, jf. stk. 
3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 641
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om deres individuelle 
lønniveau og de gennemsnitlige 

1. Arbejdstagere har ret til at modtage 
oplysninger om lønforskel og 
medianlønforskel, opdelt efter køn, for 
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lønniveauer, opdelt efter køn, for 
kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi som deres, jf. stk. 3 og 4.

kategorier af arbejdstagere, der udfører 
samme arbejde som dem eller arbejde af 
samme værdi for arbejdsgiveren, jf. stk. 3 
og 4.

Or. en

Ændringsforslag 642
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre retten til beskyttelse af 
personoplysninger kan der kun anmodes 
om de i stk. 1 omhandlede oplysninger i 
tilfælde, hvor der ikke er risiko for 
videregivelse af personoplysninger om 
tredjemand, og hvor den ansatte 
fremlægger prima facie-beviser for 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af køn. I tvivlstilfælde skal arbejdsgiveren 
og arbejdstageren eller i givet fald dennes 
fagforeningsrepræsentant rådføre sig med 
den nationale myndighed for beskyttelse 
af personoplysninger.

Or. es

Ændringsforslag 643
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdstagerrepræsentanter har 
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ret til at modtage oplysninger om, 
hvordan lønnen fastlægges for hver 
kategori af arbejdstagere og om 
gennemsnitlige lønniveauer.

Or. en

Ændringsforslag 644
Pernille Weiss, Lukas Mandl, Christine Schneider, Angelika Winzig

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
modtage de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 645
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
modtage de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 646
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
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Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
modtage de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1.

2. Arbejdsgivere underretter inden for 
en rimelig tidsramme alle arbejdstagere 
om deres ret til at modtage de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 647
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Stelios 
Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Deirdre Clune

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
modtage de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1.

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
modtage de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, og om de skridt, som 
arbejdstageren skal tage for at udøve 
denne ret.

Or. en

Ændringsforslag 648
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
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modtage de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1.

modtage de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, og om de skridt, som 
arbejdstageren skal tage for at udøve 
denne ret.

Or. en

Ændringsforslag 649
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
modtage de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1.

2. Arbejdsgivere underretter hvert år 
alle arbejdstagere om deres ret til at 
anmode om og være i stand til at modtage 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 650
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives 
i et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

3. Arbejdstagere skal have ret til at 
modtage oplysninger jf. stk. 1, når de 
anmoder om det. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist og 
senest to måneder efter anmodning fra en 
arbejdstager. Oplysningerne skal gives 
skriftligt, og arbejdsgiveren skal opbevare 
dokumentation for fremsendelse eller 
modtagelse i elektronisk form.
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Or. en

Ændringsforslag 651
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en måned efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal gives skriftligt, og 
arbejdsgiveren skal opbevare 
dokumentation for fremsendelse eller 
modtagelse i elektronisk form. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 652
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for to måneder efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

Or. en
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Ændringsforslag 653
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en frist på tre måneder 
efter anmodning fra en arbejdstager. Hvis 
ikke tidsfristen overholdes, skal det 
begrundes over for arbejdstageren. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 654
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

3. Arbejdsgivere stiller skriftligt de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist på højst 
to måneder efter modtagelse af en 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 655
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning gives i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

3. Arbejdsgivere stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed inden for en rimelig frist efter 
anmodning fra en arbejdstager. 
Oplysningerne skal efter anmodning kun 
gives, hvis de ikke afslører oplysninger 
om en individuel arbejdstagers lønniveau 
i et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 656
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter eller et 
ligebehandlingsorgan.

4. Arbejdstagere skal have ret til at 
anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter eller et 
ligebehandlingsorgan for at garantere 
fortrolighed og anonymitet. 
Arbejdstagerne skal personligt eller 
gennem deres arbejdstagerrepræsentanter 
have ret til at anmode om yderligere 
præciseringer og nærmere oplysninger 
vedrørende alle de fremlagte oplysninger 
og modtage et begrundet svar. 
Arbejdstagerrepræsentanter, herunder 
fagforeninger, skal have mulighed for at 
anmode om oplysninger om lønniveauet 
på vegne af en arbejdstager, opdelt efter 
køn og arbejdstagerkategorier.

Or. en

Ændringsforslag 657
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Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter eller et 
ligebehandlingsorgan.

4. Arbejdstagere skal have ret til at 
anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter og ligebehandlingsorgan 
eller kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 658
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter eller et 
ligebehandlingsorgan.

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentantorganisationer eller et 
ligebehandlingsorgan.

Or. pt

Ændringsforslag 659
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter eller et 
ligebehandlingsorgan.

4. Arbejdstagere skal have ret til at 
anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem 
arbejdstagerrepræsentanterne eller et 
ligebehandlingsorgan.

Or. en

Ændringsforslag 660
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter eller et 
ligebehandlingsorgan.

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter.

Or. es

Begrundelse

Generelt set er det uforholdsmæssigt og skadeligt for styrkelsen af arbejdsmarkedets parters 
arbejde at inddrage et officielt organ i adgangen til virksomhedsoplysninger.

Ændringsforslag 661
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter eller et 
ligebehandlingsorgan.

4. Arbejdstagere skal have mulighed 
for at anmode om de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, gennem deres 
repræsentanter.
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Or. en

Ændringsforslag 662
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Arbejdstagernes repræsentanter 
skal have mulighed for at anmode om 
oplysninger om lønniveauet på vegne af 
en arbejdstager, opdelt efter køn og 
arbejdstagerkategori. Arbejdstagere har 
ret til information om, hvilke personer der 
er medtaget i den arbejdstagerkategori, 
der anvendes af arbejdsgiveren i 
beregningen af medianlønniveauerne i 
henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 663
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Oplysningerne stilles til rådighed i 
et format, der er tilgængeligt for 
arbejdstagere med funktionsnedsættelser

Or. en
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Ændringsforslag 664
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdstagere må ikke forhindres i 
at offentliggøre deres løn med henblik på 
at håndhæve princippet om lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 665
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdstagere må ikke forhindres i 
at offentliggøre deres løn med henblik på 
at håndhæve princippet om lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.

5. Arbejdstagere må under ingen 
omstændigheder forhindres i at 
offentliggøre deres løn i eller uden for den 
virksomhed, de er ansat i. Kontraktvilkår 
og foranstaltninger, der tager sigte på at 
forhindre arbejdstagere i at afsløre deres 
løn eller gennemsnitlige lønniveauer eller 
forbyde dem at gøre det, navnlig for deres 
kollegaer eller fagforeninger, er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 666
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdstagere må ikke forhindres i 
at offentliggøre deres løn med henblik på 
at håndhæve princippet om lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.

5. Arbejdstagere må ikke under 
nogen omstændigheder forhindres i at 
offentliggøre deres løn for andre 
arbejdstagere og meddele den til deres 
fagforeninger. Medlemsstaterne skal 
derfor indføre foranstaltninger med 
henblik på at forbyde kontraktvilkår, der 
tager sigte på at begrænse arbejdstageres 
mulighed for at afsløre disse oplysninger 
jf. dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 667
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdstagere må ikke forhindres i 
at offentliggøre deres løn med henblik på at 
håndhæve princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi.

5. Arbejdstagere må ikke forhindres i 
at offentliggøre deres løn med henblik på i 
givet fald at kontrollere anvendelsen af 
kriterierne i stk. 1 og den deraf følgende 
håndhævelse af princippet om lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.

Or. es

Ændringsforslag 668
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6. Arbejdsgivere kan kræve, at en 
arbejdstager, der har modtaget 
oplysninger i henhold til denne artikel, 
ikke anvender disse oplysninger til andre 
formål end at forsvare sin ret til lige løn 
for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi og ikke formidler oplysningerne på 
anden vis.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 669
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Arbejdsgivere kan kræve, at en 
arbejdstager, der har modtaget oplysninger 
i henhold til denne artikel, ikke anvender 
disse oplysninger til andre formål end at 
forsvare sin ret til lige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi og 
ikke formidler oplysningerne på anden 
vis.

6. Arbejdstagere, der har modtaget 
oplysninger i henhold til denne artikel, kan 
anvende disse oplysninger til alle formål, 
navnlig til at forsvare deres ret til lige løn 
for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdstagere kan dele disse 
oplysninger med deres 
arbejdstagerrepræsentanter og 
fagforeninger.

Or. en

Ændringsforslag 670
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Arbejdsgivere kan kræve, at en 6. Arbejdstagere, der har modtaget 
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arbejdstager, der har modtaget oplysninger 
i henhold til denne artikel, ikke anvender 
disse oplysninger til andre formål end at 
forsvare sin ret til lige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi og 
ikke formidler oplysningerne på anden 
vis.

oplysninger i henhold til denne artikel, kan 
anvende disse oplysninger til alle formål, 
herunder at forsvare deres ret til lige løn 
for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. Arbejdstagerne kan dele de 
indhentede oplysninger med deres 
arbejdstagerrepræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 671
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Arbejdsgivere kan kræve, at en 
arbejdstager, der har modtaget oplysninger 
i henhold til denne artikel, ikke anvender 
disse oplysninger til andre formål end at 
forsvare sin ret til lige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi og 
ikke formidler oplysningerne på anden vis.

6. Arbejdsgivere kan kræve, at en 
arbejdstager, der har modtaget oplysninger 
i henhold til denne artikel, ikke anvender 
disse oplysninger til andre formål end at 
forsvare sin ret til lige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi i 
forhold til det modsatte køn og ikke 
formidler oplysningerne på anden vis.

Or. es

Ændringsforslag 672
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. For at begrænse omkostningerne 
og den administrative byrde for 
arbejdsgiverne så meget som muligt skal 
medlemsstaterne overveje at udarbejde 
redskaber og retningslinjer for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at lette gennemførelsen af forpligtelserne i 
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denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 673
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Arbejdstageres 
repræsentantorganisationer nyder også 
godt af retten til information, der er 
beskrevet i stk. 1, i forhold til alle 
arbejdstagere.

Or. pt

Ændringsforslag 674
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger 
om deres organisation til rådighed:

1. Medlemsstaterne skal med henblik 
på deres respektive 
arbejdsmarkedsmodeller og traditioner 
træffe passende foranstaltninger til at 
sikre, at arbejdsgivere med mindst 500 
arbejdstagere kortlægger lønforskellen 
mellem mænd og kvinder i de forskellige 
arbejdstagerkategorier.

Or. en

Ændringsforslag 675
Jens Gieseke, Ralf Seekatz
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere med mindst 1 000 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

Or. de

Ændringsforslag 676
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere med mindst 500 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 677
Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Dennis Radtke

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere med mindst 200 
arbejdstagere eller færre, hvis defineret på 
nationalt plan, stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed: For 
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arbejdsgivere, der er bundet af gældende 
aftaler på sektorniveau, gælder en 
antagelse af relevans med hensyn til 
gennemførelsen af rapporteringskrav i 
denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 678
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Medlemsstaterne indfører under 
hensyntagen til nationale 
arbejdsmarkedstraditioner passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere overvåger og stiller 
oplysninger om lønforskelle mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere for 
forskellige arbejdstagerkategorier, der 
udfører det samme arbejde som dem eller 
arbejde af samme værdi for den samme 
arbejdsgiver, til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 679
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere inden for dette 
direktivs anvendelsesområde, uden at 
denne artikel under nogen 
omstændigheder er bindende for dem med 
færre end 250 arbejdstagere, stiller i 
overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5 
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følgende oplysninger om deres 
organisation til rådighed:

Or. es

Begrundelse

Af proportionalitetshensyn er det i overensstemmelse med Kommissionens konsekvensanalyse 
tilrådeligt at anvende denne foranstaltning på virksomheder med 250 eller flere ansatte. 
Desuden gør hensynet til beskyttelsen af personoplysninger det tilrådeligt ikke at udvide 
denne forpligtelse til også at omfatte små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 680
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere stiller i 
overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5 uden 
undtagelse følgende oplysninger om deres 
organisation til rådighed for deres 
arbejdstagere:

Or. en

Ændringsforslag 681
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere med mindst 100 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:
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Or. en

Ændringsforslag 682
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere med mindst 30 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 683
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere med mindst 50 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 684
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 

1. Arbejdsgivere med mindst 10 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
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med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

Or. it

Ændringsforslag 685
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere stiller i 
overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5 
følgende oplysninger om deres 
organisation til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 686
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere stiller i 
overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5 
følgende oplysninger om deres 
organisation til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 687
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere stiller i overensstemmelse 
med stk. 2, 3 og 5 følgende oplysninger om 
deres organisation til rådighed:

1. Arbejdsgivere stiller i 
overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5 
følgende oplysninger om deres 
organisation til rådighed:

Or. en

Ændringsforslag 688
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

udgår

Or. fr

Begrundelse

udgår

Ændringsforslag 689
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

udgår

Or. en

Ændringsforslag 690
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
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Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

(a) lønforskellen

Or. en

Ændringsforslag 691
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

(a) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i samme kategori

Or. pl

Ændringsforslag 692
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

(a) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere, hvis 
den er højere end 5 %

Or. es

Begrundelse

En forskel på mindre end 5 % anses ikke for at være relevant, men for at skyldes virkninger, 
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der ikke har noget med forskelsbehandling at gøre.

Ændringsforslag 693
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

udgår

Or. fr

Begrundelse

udgår

Ændringsforslag 694
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 695
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 

udgår
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supplerende eller variable tillæg

Or. es

Begrundelse

Det, der er af interesse for arbejdstageren, og som er fastsat i artikel 157 i TEUF, er det 
samlede lønniveau. Desuden er et krav om detaljerede oplysninger skadeligt for 
proportionaliteten af den mængde oplysninger og den administrative byrde, der kræves af 
arbejdsgiveren.

Ændringsforslag 696
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

udgår

Or. en

Ændringsforslag 697
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

(b) lønforskellen i supplerende eller 
variable tillæg

Or. en
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Ændringsforslag 698
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere uden 
funktionsnedsættelser og kvindelige og 
mandlige arbejdstagere med 
funktionsnedsættelser, hvis de har 
meddelt deres funktionsnedsættelse til 
deres arbejdstager

Or. en

Ændringsforslag 699
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) lønforskellen mellem ikke-
handicappede kvindelige og mandlige 
arbejdstagere og handicappede kvindelige 
og mandlige arbejdstagere, hvis de har 
meddelt deres handicap til deres 
arbejdsgivere

Or. en

Ændringsforslag 700
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(c) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 701
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

udgår

Or. en

Ændringsforslag 702
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

(c) medianlønforskellen

Or. en

Ændringsforslag 703
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c



PE699.048v01-00 154/180 AM\1241218DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

(c) medianlønforskellen mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
samme kategori

Or. pl

Ændringsforslag 704
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere

(c) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere, hvis 
den er højere end 5 %

Or. es

Begrundelse

En forskel på mindre end 5 % anses ikke for at være relevant, men for at skyldes virkninger, 
der ikke har noget med forskelsbehandling at gøre.

Ændringsforslag 705
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

udgår

Or. fr

Begrundelse

udgår
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Ændringsforslag 706
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 707
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

udgår

Or. es

Begrundelse

Det, der er af interesse for arbejdstageren, og som er fastsat i artikel 157 i TEUF, er det 
samlede lønniveau. Desuden er et krav om detaljerede oplysninger skadeligt for 
proportionaliteten af den mængde oplysninger og den administrative byrde, der kræves af 
arbejdsgiveren.

Ændringsforslag 708
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(d) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

udgår

Or. en

Ændringsforslag 709
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) medianlønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
supplerende eller variable tillæg

(d) medianlønforskellen i supplerende 
eller variable tillæg

Or. en

Ændringsforslag 710
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) lønforskellene mellem grupper af 
arbejdstagere, der udfører arbejde, der er 
eller generelt anses for at være domineret 
af kvinder, og grupper af arbejdstagere, 
der udfører arbejde, der har samme værdi 
som dette arbejde, eller som er mindre 
krævende end dette arbejde, men som ikke 
eller generelt ikke anses for at være 
domineret af kvinder

Or. en
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Ændringsforslag 711
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) andelen af kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, der modtager supplerende 
eller variable tillæg

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 712
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) andelen af kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, der modtager supplerende 
eller variable tillæg

udgår

Or. en

Ændringsforslag 713
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) andelen af kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, der modtager supplerende 
eller variable tillæg

(e) andelen af arbejdstagere, der 
modtager supplerende eller variable tillæg, 
opdelt efter køn
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Or. en

Ændringsforslag 714
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) andelen af kvindelige og mandlige 
arbejdstagere i hver lønkvartil

udgår

Or. en

Ændringsforslag 715
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) andelen af kvindelige og mandlige 
arbejdstagere i hver lønkvartil

udgår

Or. en

Ændringsforslag 716
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(f) andelen af kvindelige og mandlige 
arbejdstagere i hver lønkvartil

(f) andelen af arbejdstagere i hver 
lønkvartil opdelt efter køn

Or. en

Ændringsforslag 717
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn og supplerende eller variable 
tillæg.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 718
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn og supplerende eller variable 
tillæg.

(g) lønforskellen mellem alle 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i 
hver kategori af arbejdstagere, hvis den er 
højere end 5 %.

Or. es

Begrundelse

Det, der er af interesse for arbejdstageren, og som er fastsat i artikel 157 i TEUF, er det 
samlede lønniveau. Desuden er et krav om detaljerede oplysninger skadeligt for 
proportionaliteten af den mængde oplysninger og den administrative byrde, der kræves af 
arbejdsgiveren.
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Ændringsforslag 719
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn og supplerende eller variable 
tillæg.

(g) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn.

Or. pl

Ændringsforslag 720
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn og supplerende eller variable 
tillæg.

(g) lønforskellen i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn og supplerende eller variable 
tillæg.

Or. en

Ændringsforslag 721
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn og supplerende eller variable 
tillæg.

(g) lønforskellen mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere opdelt efter almindelig 
grundløn og supplerende eller variable 
tillæg. I forbindelse med virksomheder, 
der er bundet af og/eller anvender 
kollektive overenskomster, er en 
henvisning til den gældende kollektive 
overenskomst tilstrækkelig.

Or. en

Ændringsforslag 722
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) andelen af kvindelige 
arbejdstagere, der fik glæde af en 
lønstigning, da de vendte tilbage fra 
barselsorlov

Or. en

Ændringsforslag 723
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) det gennemsnitlige lønniveau efter 
kategori af arbejdstagere opdelt efter køn.

Or. en
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Ændringsforslag 724
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) det gennemsnitlige lønniveau efter 
kategori af arbejdstagere opdelt efter køn.

Or. en

Ændringsforslag 725
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) oplysninger om de kriterier, der 
anvendes til at fastsætte lønnen

Or. en

Ændringsforslag 726
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) oplysninger om de kriterier, der 
anvendes til at fastsætte lønnen
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Or. en

Ændringsforslag 727
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gb) oplysninger om de kriterier, der 
anvendes til at fastsætte lønnen

Or. en

Ændringsforslag 728
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gb) oplysninger om de kriterier, der 
anvendes til at fastsætte lønnen

Or. en

Ændringsforslag 729
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgivere skal give de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
senest den ... [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden] og derefter som følger:
i) for arbejdsgivere med 10-50 
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arbejdstagere hvert tredje år
ii) for arbejdsgivere med 50-250 
arbejdstagere hvert andet år
iii) for arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere hvert år.
Arbejdsgivere offentliggør oplysningerne 
på en brugervenlig måde på deres 
websted, eller de gør dem på anden vis 
offentligt tilgængelige samt på 
anmodning. Oplysningerne offentliggøres 
på en måde, der er tilgængelig for 
personer med handicap i 
overensstemmelse med EU-retten, navnlig 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 og (EU) 2019/882.

Or. en

Ændringsforslag 730
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgivere skal give de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
senest den ... [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden] og derefter som følger:
i) for arbejdsgivere med 1-10 
arbejdstagere mindst hvert fjerde år
ii) for arbejdsgivere med 10-50 
arbejdstagere mindst hvert tredje år
iii) for arbejdsgivere med 50-250 
arbejdstagere mindst hvert andet år
iv) for arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere hvert år.
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Or. en

Ændringsforslag 731
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène 
Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgivere skal give de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
senest den ... [2 år efter dette direktivs 
ikrafttræden] og derefter som følger:
i) for arbejdsgivere med 50-250 
arbejdstagere hvert andet år
ii) for arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 732
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgiverne leverer alt efter 
virksomhedens størrelse og i henhold til 
følgende tidsrammer de i stk. 1 
omhandlede oplysninger:
- virksomheder med 10-50 ansatte: hvert 
tredje år
- virksomheder med 50-250 ansatte: hvert 
andet år
- virksomheder med over 250 ansatte: 
hvert år.

Or. it
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Ændringsforslag 733
Agnes Jongerius, Maria Noichl

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgivere skal uden 
undtagelse give de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, senest den ... [2 år efter 
dette direktivs ikrafttræden] og derefter 
hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 734
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med arbejdsgivere, 
der er bundet af kollektive 
lønoverenskomster, er en henvisning til 
den gældende kollektive lønoverenskomst 
tilstrækkelig.

Or. en

Ændringsforslag 735
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Pernille Weiss

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgiverens ledelse bekræfter, 
at oplysningerne er korrekte.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 736
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgiverens ledelse bekræfter, 
at oplysningerne er korrekte.

2. Arbejdsgiverens ledelse og 
arbejdstagerrepræsentanter bekræfter, at 
oplysningerne er korrekte. Arbejdstagere 
skal i samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter træffe 
beslutning om de metoder, der anvendes 
til beregning af lønforskellen, 
medianlønforskellen og gennemsnitlige 
lønniveauer.

Or. en

Ændringsforslag 737
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgiverens ledelse bekræfter, 
at oplysningerne er korrekte.

2. Arbejdsgiverens ledelse og 
arbejdstagerrepræsentanter bekræfter, at 
oplysningerne er korrekte. Arbejdstagere 
skal høre arbejdstagerrepræsentanter om 
de metoder, der anvendes til beregning af 
lønforskellen, medianlønforskellen og 
gennemsnitlige lønniveauer.

Or. en
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Ændringsforslag 738
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a)-f), på sit websted eller gør dem 
offentligt tilgængelige på anden vis. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 739
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a)-f), på sit websted eller gør dem 
offentligt tilgængelige på anden vis. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

udgår

Or. en



AM\1241218DA.docx 169/180 PE699.048v01-00

DA

Ændringsforslag 740
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a)-f), på sit websted eller gør dem 
offentligt tilgængelige på anden vis. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

3. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, skal offentliggøres af 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde 
på dennes websted, eller de skal gøres 
offentligt tilgængelige på anden vis og 
gøres tilgængelige for personer med 
handicap i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/882. Disse oplysninger 
offentliggøres:

a) årligt af arbejdsgivere med mindst 50 
arbejdstagere
b) mindst hvert andet år af arbejdstagere 
med færre end 50, men mindst 10 
arbejdstagere
c) mindst hvert tredje år af arbejdstagere 
med færre end 10 arbejdstagere.
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6, og skal medtage 
denne information i sin ledelsesberetning, 
hvis den skal udarbejde en sådan 
beretning i henhold til direktiv 
2013/34/EU.

Or. en

Ændringsforslag 741
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
a)-f), på sit websted eller gør dem 
offentligt tilgængelige på anden vis. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

3. Arbejdsgiveren offentliggør på en 
brugervenlig måde de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-h), på sit 
websted, eller arbejdsgiveren skal gøre 
dem offentligt tilgængelige. De 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal være tilgængelige for personer med 
handicap i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/882. Arbejdsgiverne medtager 
disse oplysninger i deres 
ledelsesberetning, hvis de skal udarbejde 
en sådan beretning i henhold til direktiv 
2013/34/EU. Oplysningerne fra de 
foregående fire år, hvis de foreligger, gøres 
ligeledes tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 742
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1 på sit websted 
eller gør dem offentligt tilgængelige på 
anden vis og gør dem tilgængelige for 
personer med handicap i 
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gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/8821a. Arbejdsgiverne medtager 
disse oplysninger i deres 
ledelsesberetning, hvis de skal udarbejde 
en sådan beretning i henhold til direktiv 
2013/34/EU. Oplysningerne fra de 
foregående fire år, hvis de foreligger, gøres 
ligeledes tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/882 af 17. april 2019 om 
tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenester (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70).

Or. en

Ændringsforslag 743
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
offentliggøres i tilgængelige formater for 
personer med handicap i henhold til de 
harmoniserede EU-retsakter om 
tilgængelighed. Oplysningerne fra de 
foregående fire år, hvis de foreligger, gøres 
ligeledes tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

Or. en



PE699.048v01-00 172/180 AM\1241218DA.docx

DA

Ændringsforslag 744
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
på sit websted, hvis den har en, eller gør 
dem offentligt tilgængelige på anden vis. 
De pågældende oplysninger skal slås op 
på arbejdspladsen på en måde, så de er 
lettilgængelige for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter. Oplysningerne fra 
de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

Or. pt

Ændringsforslag 745
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
offentliggøres i tilgængelige formater for 
personer med handicap i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
EU-retsakter om tilgængelighed. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 



AM\1241218DA.docx 173/180 PE699.048v01-00

DA

oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 746
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. I tilfælde af arbejdsgivere, der er 
bundet af kollektive lønoverenskomster, 
gælder forpligtelserne i dette stykke kun 
hvert femte år.

Or. en

Ændringsforslag 747
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

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 

3. Hvert tredje år, i forbindelse med 
virksomheder med offentlig overenskomst 
hvert femte år, offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
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tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
stk. 6.

der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 748
Hilde Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a)-f), på sit websted eller gør dem 
offentligt tilgængelige på anden vis. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

3. Arbejdsgiveren meddeler de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
a)-f), til fagforeningen eller 
arbejdstagerrepræsentanterne på 
virksomhedsrådet. Oplysningerne fra de 
foregående fire år, hvis de foreligger, gøres 
ligeledes tilgængelige for fagforeningen 
eller arbejdstagerrepræsentanterne efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

Or. en

Ændringsforslag 749
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-e), på sit 
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websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

websted eller gør dem offentligt 
tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

Or. en

Ændringsforslag 750
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
a)-f), på sit websted eller gør dem 
offentligt tilgængelige på anden vis. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

3. En gang om året offentliggør 
arbejdsgiveren på en brugervenlig måde de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
a)-f), på sit websted eller gør dem 
offentligt tilgængelige på anden vis. 
Oplysningerne fra de foregående fire år, 
hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 751
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på sit 
websted eller gør dem offentligt 

3. Hvert år offentliggør arbejdsgiveren 
på en brugervenlig måde de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, på sit websted 
eller gør dem offentligt tilgængelige på 
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tilgængelige på anden vis. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de foreligger, 
gøres ligeledes tilgængelige efter 
anmodning. Arbejdsgiveren videregiver 
desuden disse oplysninger til det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6.

anden vis. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, gøres ligeledes 
tilgængelige efter anmodning. 
Arbejdsgiveren videregiver desuden disse 
oplysninger til det overvågningsorgan, der 
er omhandlet i stk. 6.

Or. es

Ændringsforslag 752
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 753
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 

4. I de tilfælde, hvor medlemsstaterne 
har helt eller delvis rådighed over de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, på 
grundlag af administrative data såsom data 
fra arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne, foretages 
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oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

offentliggørelsen af det relevante officielle 
organ i den pågældende medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 6, og følgelig 
er arbejdsgiverne i samme omfang helt 
eller delvis fritaget for denne forpligtelse.

Or. es

Ændringsforslag 754
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

4. Medlemsstaterne skal yde støtte, 
teknisk bistand og uddannelse, navnlig til 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder og deres 
organisationer og til arbejdstageres 
repræsentantorganisationer i forbindelse 
med de forpligtelser, der opstår som følge 
af denne artikel. Medlemsstaterne skal 
selv indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, på grundlag af 
administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

Or. pt

Ændringsforslag 755
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4



PE699.048v01-00 178/180 AM\1241218DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-h), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 756
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6. 
Medlemsstaterne yder støtte, teknisk 
bistand og uddannelse, navnlig for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, med henblik 
på at opfylde forpligtelserne i henhold til 
denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 757
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Deirdre Clune, Frances 
Fitzgerald, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6. 
Medlemsstaterne yder støtte, teknisk 
bistand og uddannelse, navnlig for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, med henblik 
på at opfylde forpligtelserne i henhold til 
denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 758
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

4. Medlemsstaterne yder støtte, 
teknisk bistand og uddannelse, navnlig 
for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, med henblik 
på at opfylde forpligtelserne i henhold til 
denne artikel. Medlemsstaterne kan 
beslutte selv at indsamle de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på 
grundlag af administrative data såsom data 
fra arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

Or. en
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Ændringsforslag 759
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan beslutte selv 
at indsamle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a)-f), på grundlag 
af administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

4. Medlemsstaterne kan bistået af 
arbejdsmarkedets parter beslutte selv at 
indsamle de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1, litra a)-f), på grundlag af 
administrative data såsom data fra 
arbejdsgiverne til skatte- eller 
socialsikringsmyndighederne. Disse 
oplysninger offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 6.

Or. it


