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Amendement 426
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties moeten boetes omvatten. Voor de 
boetes moet een minimumniveau worden 
vastgesteld en de hoogte van de boetes 
moet worden bepaald met inachtneming 
van de ernst en de duur van de inbreuk, 
mogelijke intentie tot discriminatie of 
ernstige nalatigheid, en andere 
verzwarende of verzachtende factoren die 
van toepassing kunnen zijn op de 
omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld 
wanneer bij de beloningsdiscriminatie 
naast geslacht nog andere 
discriminatiegronden een rol spelen. De 
lidstaten moeten overwegen om bedragen 
die als boetes worden geïnd, aan de 
organen voor gelijke behandeling toe te 
wijzen zodat deze hun taken op het gebied 
van handhaving van het recht op gelijke 
beloning doeltreffend kunnen uitvoeren, 
onder meer door vorderingen wegens 
beloningsdiscriminatie in te stellen of 
slachtoffers bij het instellen van zulke 
vorderingen bij te staan en te 
ondersteunen.

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties moeten boetes omvatten. Voor de 
boetes moet een minimumniveau worden 
vastgesteld en de hoogte van de boetes 
moet worden bepaald met inachtneming 
van de ernst en de duur van de inbreuk, 
mogelijke intentie tot discriminatie of 
ernstige nalatigheid, en andere 
verzwarende of verzachtende factoren die 
van toepassing kunnen zijn op de 
omstandigheden van de zaak.

Or. es

Motivering

De expliciete verwijzing naar andere discriminatiegronden overstijgt het toepassingsgebied 
en de rechtsgrondslag van deze richtlijn en schendt het beginsel van bevoegdheidstoedeling 
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en het evenredigheidsbeginsel. De toewijzing van boetes aan het toezichtsorgaan brengt de 
onafhankelijkheid van dit orgaan in gevaar.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties moeten boetes omvatten. Voor de 
boetes moet een minimumniveau worden 
vastgesteld en de hoogte van de boetes 
moet worden bepaald met inachtneming 
van de ernst en de duur van de inbreuk, 
mogelijke intentie tot discriminatie of 
ernstige nalatigheid, en andere 
verzwarende of verzachtende factoren die 
van toepassing kunnen zijn op de 
omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld 
wanneer bij de beloningsdiscriminatie 
naast geslacht nog andere 
discriminatiegronden een rol spelen. De 
lidstaten moeten overwegen om bedragen 
die als boetes worden geïnd, aan de 
organen voor gelijke behandeling toe te 
wijzen zodat deze hun taken op het gebied 
van handhaving van het recht op gelijke 
beloning doeltreffend kunnen uitvoeren, 
onder meer door vorderingen wegens 
beloningsdiscriminatie in te stellen of 
slachtoffers bij het instellen van zulke 
vorderingen bij te staan en te ondersteunen.

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties moeten boetes omvatten die zijn 
gebaseerd op, bijvoorbeeld, de 
brutojaaromzet of de totale loonsom van 
de werkgever. Voor de boetes moet een 
minimumniveau worden vastgesteld en de 
hoogte van de boetes moet worden bepaald 
met inachtneming van de ernst en de duur 
van de inbreuk, mogelijke intentie tot 
discriminatie of ernstige nalatigheid, en 
andere verzwarende of verzachtende 
factoren die van toepassing kunnen zijn op 
de omstandigheden van de zaak, 
bijvoorbeeld wanneer bij de 
beloningsdiscriminatie naast geslacht nog 
andere discriminatiegronden een rol spelen. 
De lidstaten moeten overwegen om 
bedragen die als boetes worden geïnd, aan 
de organen voor gelijke behandeling toe te 
wijzen zodat deze hun taken op het gebied 
van handhaving van het recht op gelijke 
beloning doeltreffend kunnen uitvoeren, 
onder meer door vorderingen wegens 
beloningsdiscriminatie in te stellen of 
slachtoffers bij het instellen van zulke 
vorderingen bij te staan en te ondersteunen.
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Or. en

Amendement 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 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties moeten boetes omvatten. Voor de 
boetes moet een minimumniveau worden 
vastgesteld en de hoogte van de boetes 
moet worden bepaald met inachtneming 
van de ernst en de duur van de inbreuk, 
mogelijke intentie tot discriminatie of 
ernstige nalatigheid, en andere 
verzwarende of verzachtende factoren die 
van toepassing kunnen zijn op de 
omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld 
wanneer bij de beloningsdiscriminatie 
naast geslacht nog andere 
discriminatiegronden een rol spelen. De 
lidstaten moeten overwegen om bedragen 
die als boetes worden geïnd, aan de 
organen voor gelijke behandeling toe te 
wijzen zodat deze hun taken op het gebied 
van handhaving van het recht op gelijke 
beloning doeltreffend kunnen uitvoeren, 
onder meer door vorderingen wegens 
beloningsdiscriminatie in te stellen of 
slachtoffers bij het instellen van zulke 
vorderingen bij te staan en te ondersteunen.

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties moeten boetes omvatten. Voor de 
boetes moet een minimumniveau worden 
vastgesteld en de hoogte van de boetes 
moet worden bepaald met inachtneming 
van de ernst en de duur van de inbreuk, 
mogelijke intentie tot discriminatie of 
ernstige nalatigheid, en andere 
verzwarende of verzachtende factoren die 
van toepassing kunnen zijn op de 
omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld 
wanneer bij de beloningsdiscriminatie 
naast geslacht nog andere 
discriminatiegronden een rol spelen. De 
lidstaten moeten overwegen om bedragen 
die als boetes worden geïnd, aan de 
organen voor gelijke behandeling en aan 
de in deze richtlijn vastgestelde 
toezichtsorganen toe te wijzen zodat deze 
hun taken op het gebied van handhaving 
van het recht op gelijke beloning 
doeltreffend kunnen uitvoeren, onder meer 
door vorderingen wegens 
beloningsdiscriminatie in te stellen of 
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slachtoffers bij het instellen van zulke 
vorderingen bij te staan en te ondersteunen.

Or. en

Amendement 429
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties moeten boetes omvatten. Voor de 
boetes moet een minimumniveau worden 
vastgesteld en de hoogte van de boetes 
moet worden bepaald met inachtneming 
van de ernst en de duur van de inbreuk, 
mogelijke intentie tot discriminatie of 
ernstige nalatigheid, en andere 
verzwarende of verzachtende factoren die 
van toepassing kunnen zijn op de 
omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld 
wanneer bij de beloningsdiscriminatie 
naast geslacht nog andere 
discriminatiegronden een rol spelen. De 
lidstaten moeten overwegen om bedragen 
die als boetes worden geïnd, aan de 
organen voor gelijke behandeling toe te 
wijzen zodat deze hun taken op het gebied 
van handhaving van het recht op gelijke 
beloning doeltreffend kunnen uitvoeren, 
onder meer door vorderingen wegens 
beloningsdiscriminatie in te stellen of 
slachtoffers bij het instellen van zulke 
vorderingen bij te staan en te ondersteunen.

(43) De lidstaten moeten voorzien in 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
of op nationale bepalingen die reeds van 
kracht zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en die 
betrekking hebben op het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Deze 
sancties zouden boetes kunnen omvatten 
en moeten worden bepaald met 
inachtneming van de ernst en de duur van 
de inbreuk, mogelijke intentie tot 
discriminatie of ernstige nalatigheid, en 
andere verzwarende of verzachtende 
factoren die van toepassing kunnen zijn op 
de omstandigheden van de zaak, 
bijvoorbeeld wanneer bij de 
beloningsdiscriminatie naast geslacht nog 
andere discriminatiegronden een rol spelen. 
De lidstaten moeten overwegen om 
bedragen die als boetes worden geïnd, aan 
de organen voor gelijke behandeling toe te 
wijzen zodat deze hun taken op het gebied 
van handhaving van het recht op gelijke 
beloning doeltreffend kunnen uitvoeren, 
onder meer door vorderingen wegens 
beloningsdiscriminatie in te stellen of 
slachtoffers bij het instellen van zulke 
vorderingen bij te staan en te ondersteunen.
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Or. en

Amendement 430
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De lidstaten moeten specifieke 
sancties voor herhaalde inbreuken op 
rechten of verplichtingen inzake gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid vaststellen 
die afgestemd zijn op de ernst van de 
inbreuk en afschrikkend genoeg zijn om 
dergelijke inbreuken te ontmoedigen. 
Zulke sancties kunnen bijvoorbeeld de 
vorm aannemen van negatieve financiële 
prikkels, zoals intrekking van door de 
overheid verleende voordelen of tijdelijke 
uitsluiting van de verdere verlening van 
financiële prikkels of van procedures voor 
het plaatsen van overheidsopdrachten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 431
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 
worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 
worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 



PE699.048v01-00 8/187 AM\1241218NL.docx

NL

Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van genderneutrale factoren. Voorts 
moeten de lidstaten overwegen om de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Ze kunnen ook 
rekening houden met de niet-naleving van 
het beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren. Voorts moeten de lidstaten 
overwegen om de aanbestedende diensten 
in voorkomend geval sancties en 
beëindigingsvoorwaarden te laten invoeren 
om de naleving van het beginsel van 
gelijke beloning bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten en concessies te 
waarborgen. Ze kunnen ook rekening 
houden met de niet-naleving van het 
beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

_________________ _________________
56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
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betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB 
L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB 
L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

Or. en

Amendement 432
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 
worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van genderneutrale factoren. Voorts 
moeten de lidstaten overwegen om de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 
worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van genderneutrale factoren. Voorts 
moeten de lidstaten overwegen om de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
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beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Ze kunnen ook 
rekening houden met de niet-naleving van 
het beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Ze moeten ook 
rekening houden met de niet-naleving van 
het beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

_________________ _________________
56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB 
L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB 
L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

Or. en

Amendement 433
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 
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worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van genderneutrale factoren. Voorts 
moeten de lidstaten overwegen om de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Ze kunnen ook 
rekening houden met de niet-naleving van 
het beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van geslachtsneutrale factoren. 
Voorts moeten de lidstaten overwegen om 
de aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Ze kunnen ook 
rekening houden met de niet-naleving van 
het beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

_________________ _________________
56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
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28.3.2014, blz. 65). 28.3.2014, blz. 65).
58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB 
L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB 
L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

Or. en

Amendement 434
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 
worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van genderneutrale factoren. Voorts 

(45) Verplichtingen voor werkgevers uit 
hoofde van deze richtlijn maken deel uit 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van sociaal en arbeidsrecht, 
waarvan de naleving door de lidstaten moet 
worden gewaarborgd op grond van 
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad57 en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad58 met betrekking tot 
de deelname aan procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten. Om met 
betrekking tot het recht op gelijke beloning 
aan die verplichtingen te voldoen, moeten 
de lidstaten er met name op toezien dat de 
mechanismen voor beloningsvorming die 
de ondernemers bij het uitvoeren van een 
overheidsopdracht of een concessie 
gebruiken, in een categorie van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, geen 
beloningsverschillen tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers tot gevolg hebben 
die niet kunnen worden gerechtvaardigd op 
basis van elementen die geen onderscheid 
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moeten de lidstaten overwegen om de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Ze kunnen ook 
rekening houden met de niet-naleving van 
het beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

maken tussen mannen en vrouwen. 
Voorts moeten de lidstaten overwegen om 
de aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Ze kunnen ook 
rekening houden met de niet-naleving van 
het beginsel van gelijke beloning door de 
inschrijver of een van zijn onderaannemers 
wanneer ze overwegen uitsluitingsgronden 
toe te passen of een opdracht niet te 
gunnen aan de inschrijver met de 
economisch voordeligste inschrijving.

_________________ _________________
56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

56 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

57 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 
(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

58 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 
(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

Or. es

Motivering

Genderideologie wordt niet erkend in artikel 157 VWEU en als wordt gesproken over een 
genderkloof, wordt derhalve het beginsel van bevoegdheidstoedeling geschonden.

Amendement 435
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Negen lidstaten 
(Denemarken, Duitsland, Estland, 
Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Polen, 
Portugal en Zweden) hebben het tot nu 
toe onnodig geacht sancties op te leggen 
in aanvulling op de betaling van een 
schadevergoeding1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021) 42, blz. 17.

Or. es

Amendement 436
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Deze richtlijn stelt 
minimumvereisten vast en laat de 
bevoegdheid van de lidstaten om 
gunstigere bepalingen in te voeren of te 
handhaven derhalve onverlet. Op grond 
van het bestaande rechtskader verworven 
rechten moeten van toepassing blijven, 
tenzij deze richtlijn in gunstigere 
bepalingen voorziet. De uitvoering van 
deze richtlijn mag niet worden gebruikt 
om bestaande rechten die in bestaand 
Unie- of nationaal recht op dit gebied zijn 
vastgesteld, te beperken en kan geen 
geldige grondslag vormen om de rechten 
van werknemers inzake gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te beperken.

(47) Deze richtlijn stelt 
minimumvereisten vast en laat de 
bevoegdheid van de lidstaten om 
gunstigere bepalingen in te voeren of te 
handhaven derhalve onverlet.

Or. es
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Motivering

Deze wijziging is in overeenstemming met de doelstelling van minimumvereisten van deze 
richtlijn en een meer uniforme toepassing in de verschillende lidstaten.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Deze richtlijn stelt 
minimumvereisten vast en laat de 
bevoegdheid van de lidstaten om 
gunstigere bepalingen in te voeren of te 
handhaven derhalve onverlet. Op grond 
van het bestaande rechtskader verworven 
rechten moeten van toepassing blijven, 
tenzij deze richtlijn in gunstigere 
bepalingen voorziet. De uitvoering van 
deze richtlijn mag niet worden gebruikt om 
bestaande rechten die in bestaand Unie- of 
nationaal recht op dit gebied zijn 
vastgesteld, te beperken en kan geen 
geldige grondslag vormen om de rechten 
van werknemers inzake gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te beperken.

(48) Deze richtlijn stelt een kader vast 
en laat de bevoegdheid van de lidstaten om 
gunstigere bepalingen in te voeren of te 
handhaven derhalve onverlet. Op grond 
van het bestaande rechtskader verworven 
rechten moeten van toepassing blijven, 
tenzij deze richtlijn in gunstigere 
bepalingen voorziet. De uitvoering van 
deze richtlijn mag niet worden gebruikt om 
bestaande rechten die in bestaand Unie- of 
nationaal recht op dit gebied zijn 
vastgesteld, te beperken en kan geen 
geldige grondslag vormen om de rechten 
van werknemers inzake gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te beperken.

Or. en

Amendement 438
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
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gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand 
orgaan met soortgelijke doelstellingen, 
moet specifieke taken krijgen met 
betrekking tot de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen 
waarin deze richtlijn voorziet. Daarnaast 
moet het orgaan bepaalde gegevens 
verzamelen om toezicht te houden op de 
ongelijkheden inzake beloning en op het 
effect van de 
beloningstransparantiemaatregelen.

gelijke of gelijkwaardige arbeid, 
vertrouwen de lidstaten de in deze richtlijn 
voorziene taken toe aan het orgaan voor 
gelijke behandeling waarin 
Richtlijn 2006/54/EG voorziet.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen, moet 
specifieke taken krijgen met betrekking tot 
de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 
beloningstransparantiemaatregelen.

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen en dat met 
name samenwerkt met sociale partners en 
andere voor de handhaving van de 
rechten van werknemers 
verantwoordelijke organen, moet 
specifieke taken krijgen met betrekking tot 
de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 
beloningstransparantiemaatregelen.
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Or. en

Amendement 440
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen, moet 
specifieke taken krijgen met betrekking tot 
de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 
beloningstransparantiemaatregelen.

(48) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen, en dat met 
name samenwerkt met de sociale partners 
en de arbeidsinspecties of andere organen 
die de rechten van werknemers 
handhaven, moet specifieke taken krijgen 
met betrekking tot de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 
beloningstransparantiemaatregelen.

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
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gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen, moet 
specifieke taken krijgen met betrekking tot 
de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 
beloningstransparantiemaatregelen.

gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen, moet 
specifieke taken krijgen met betrekking tot 
de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 
beloningstransparantiemaatregelen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 
toezichtsorgaan over voldoende middelen 
beschikt om zich van zijn taken te kwijten.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen, moet 
specifieke taken krijgen met betrekking tot 
de uitvoering van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 

(49) Om te zorgen voor goed toezicht op 
de toepassing van het recht op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, moeten de 
lidstaten een specifiek toezichtsorgaan 
oprichten of aanwijzen. Dit orgaan, dat 
deel kan uitmaken van een bestaand orgaan 
met soortgelijke doelstellingen, moet 
specifieke taken krijgen met betrekking tot 
de uitvoering en handhaving van de 
beloningstransparantiemaatregelen waarin 
deze richtlijn voorziet. Daarnaast moet het 
orgaan bepaalde gegevens verzamelen om 
toezicht te houden op de ongelijkheden 
inzake beloning en op het effect van de 



AM\1241218NL.docx 19/187 PE699.048v01-00

NL

beloningstransparantiemaatregelen. beloningstransparantiemaatregelen.

Or. en

Amendement 443
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Het opstellen van naar geslacht 
uitgesplitste loonstatistieken en het 
verstrekken van nauwkeurige en volledige 
statistieken aan de Commissie (Eurostat) is 
van wezenlijk belang voor de analyse van 
en het toezicht op de ontwikkeling van het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie. Krachtens 
Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad59 moeten de lidstaten om de vier jaar 
structuurstatistieken van lonen op 
microniveau opstellen. Aan de hand van 
deze geharmoniseerde gegevens kan het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen worden berekend. Zowel de 
transparantie als het toezicht op en de 
aandacht voor de ongelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied van 
beloning zouden er baat bij hebben als 
jaarlijks degelijke statistieken zouden 
worden verstrekt. De beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van dergelijke gegevens 
is cruciaal voor de beoordeling van de 
ontwikkelingen op nationaal niveau en in 
de hele Unie.

(50) Het opstellen van naar geslacht 
uitgesplitste loonstatistieken en het 
verstrekken van nauwkeurige en volledige 
statistieken aan de Commissie (Eurostat) is 
van wezenlijk belang voor de analyse van 
en het toezicht op de ontwikkeling van het 
beloningsverschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers in de Unie. 
Krachtens Verordening (EG) nr. 530/1999 
van de Raad59 moeten de lidstaten om de 
vier jaar structuurstatistieken van lonen op 
microniveau opstellen. Aan de hand van 
deze geharmoniseerde gegevens kan het 
beloningsverschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers worden berekend. 
Zowel de transparantie als het toezicht op 
en de aandacht voor de ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op 
het gebied van beloning zouden er baat bij 
hebben als jaarlijks degelijke statistieken 
zouden worden verstrekt. De 
beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van 
dergelijke gegevens is cruciaal voor de 
beoordeling van de ontwikkelingen op 
nationaal niveau en in de hele Unie. De 
verplichtingen uit hoofde van deze 
bepaling doen geen afbreuk aan de 
geheimhoudingsregels van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 
betreffende de Europese statistiek1 bis.

_________________ _________________
1 bis Verordening (EG) nr. 223/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
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statistiek en tot intrekking van 
Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de 
toezending van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, 
Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad 
betreffende de communautaire statistiek 
en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de 
Raad tot oprichting van een Comité 
statistisch programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 
31.3.2009, blz. 164).

59 Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad van 9 maart 1999 betreffende 
structuurstatistieken van lonen en 
loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, 
blz. 6).

59 Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad van 9 maart 1999 betreffende 
structuurstatistieken van lonen en 
loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, 
blz. 6).

Or. en

Amendement 444
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Het opstellen van naar geslacht 
uitgesplitste loonstatistieken en het 
verstrekken van nauwkeurige en volledige 
statistieken aan de Commissie (Eurostat) is 
van wezenlijk belang voor de analyse van 
en het toezicht op de ontwikkeling van het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie. Krachtens 
Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad59 moeten de lidstaten om de vier jaar 
structuurstatistieken van lonen op 
microniveau opstellen. Aan de hand van 
deze geharmoniseerde gegevens kan het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen worden berekend. Zowel de 
transparantie als het toezicht op en de 

(50) Het opstellen van naar geslacht 
uitgesplitste loonstatistieken en het 
verstrekken van nauwkeurige en volledige 
statistieken aan de Commissie (Eurostat) is 
van wezenlijk belang voor de analyse van 
en het toezicht op de ontwikkeling van het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie. Krachtens 
Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad59 moeten de lidstaten om de vier jaar 
structuurstatistieken van lonen op 
microniveau opstellen. Aan de hand van 
deze geharmoniseerde gegevens kan het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen worden berekend. Zowel de 
transparantie als het toezicht op en de 
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aandacht voor de ongelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied van 
beloning zouden er baat bij hebben als 
jaarlijks degelijke statistieken zouden 
worden verstrekt. De beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van dergelijke gegevens 
is cruciaal voor de beoordeling van de 
ontwikkelingen op nationaal niveau en in 
de hele Unie.

aandacht voor de eventuele ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op 
het gebied van beloning zouden er baat bij 
hebben als jaarlijks degelijke statistieken 
zouden worden verstrekt. De 
beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van 
dergelijke gegevens is cruciaal voor de 
beoordeling van de ontwikkelingen op 
nationaal niveau en in de hele Unie.

_________________ _________________
59 Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad van 9 maart 1999 betreffende 
structuurstatistieken van lonen en 
loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, 
blz. 6).

59 Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad van 9 maart 1999 betreffende 
structuurstatistieken van lonen en 
loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, 
blz. 6).

Or. es

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

   

Amendement 445
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Het opstellen van naar geslacht 
uitgesplitste loonstatistieken en het 
verstrekken van nauwkeurige en volledige 
statistieken aan de Commissie (Eurostat) is 
van wezenlijk belang voor de analyse van 
en het toezicht op de ontwikkeling van het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie. Krachtens 
Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad59 moeten de lidstaten om de vier jaar 
structuurstatistieken van lonen op 
microniveau opstellen. Aan de hand van 
deze geharmoniseerde gegevens kan het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen worden berekend. Zowel de 
transparantie als het toezicht op en de 

(50) Het opstellen van naar geslacht, 
handicap, leeftijd en ras uitgesplitste 
loonstatistieken en het verstrekken van 
nauwkeurige en volledige statistieken aan 
de Commissie (Eurostat) is van wezenlijk 
belang voor de analyse van en het toezicht 
op de ontwikkeling van het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie. Krachtens 
Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad59 moeten de lidstaten om de vier jaar 
structuurstatistieken van lonen op 
microniveau opstellen. Aan de hand van 
deze geharmoniseerde gegevens kan het 
beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen worden berekend. Zowel de 
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aandacht voor de ongelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied van 
beloning zouden er baat bij hebben als 
jaarlijks degelijke statistieken zouden 
worden verstrekt. De beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van dergelijke gegevens 
is cruciaal voor de beoordeling van de 
ontwikkelingen op nationaal niveau en in 
de hele Unie.

transparantie als het toezicht op en de 
aandacht voor de ongelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied van 
beloning zouden er baat bij hebben als 
jaarlijks degelijke statistieken zouden 
worden verstrekt. De beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van dergelijke gegevens 
is cruciaal voor de beoordeling van de 
ontwikkelingen op nationaal niveau en in 
de hele Unie.

_________________ _________________
59 Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad van 9 maart 1999 betreffende 
structuurstatistieken van lonen en 
loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, 
blz. 6).

59 Verordening (EG) nr. 530/1999 van de 
Raad van 9 maart 1999 betreffende 
structuurstatistieken van lonen en 
loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, 
blz. 6).

Or. en

Amendement 446
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Volgens de 
effectbeoordeling van de Europese 
Commissie bedraagt het niet-verklaarde 
percentage van de loonkloof niet meer 
dan 5 % in België, Bulgarije, Cyprus, 
Duitsland, Finland, Italië, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, 
Slowakije Spanje en Tsjechië en meer dan 
5 % in Estland, Frankrijk, Hongarije, 
Letland, Portugal, Roemenië, Slovenië en 
Zweden1 bis. Een percentage lager dan 5 % 
wordt beschouwd als statistisch niet-
significant.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 144.

Or. es
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Deze richtlijn beoogt het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid beter en doeltreffender uit te voeren 
en stelt daartoe gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften vast voor alle 
ondernemingen en organisaties in de 
Europese Unie. Aangezien deze 
doelstelling niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
daarom op het niveau van de Unie moet 
worden bereikt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel 
beperkt deze richtlijn zich tot het 
vaststellen van minimumnormen en gaat 
ze niet verder dan nodig is om die 
doelstelling te verwezenlijken.

(51) Deze richtlijn beoogt het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid beter en doeltreffender uit te voeren 
en stelt daartoe een kader vast voor alle 
ondernemingen en organisaties in de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 448
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Deze richtlijn beoogt het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 

(51) Deze richtlijn beoogt de niet-
verklaarde loonkloof in Estland, 
Frankrijk, Hongarije, Letland, Portugal, 
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arbeid beter en doeltreffender uit te 
voeren en stelt daartoe 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften vast voor alle 
ondernemingen en organisaties in de 
Europese Unie. Aangezien deze 
doelstelling niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
daarom op het niveau van de Unie moet 
worden bereikt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel 
beperkt deze richtlijn zich tot het 
vaststellen van minimumnomen en gaat ze 
niet verder dan nodig is om die 
doelstelling te verwezenlijken.

Roemenië, Slowakije en Zweden te 
verminderen tot 5 % en in de resterende 
lidstaten het beginsel van gelijke beloning 
van mannen en vrouwen te handhaven. 
Aangezien deze doelstelling door die acht 
lidstaten niet is verwezenlijkt, stelt de 
Unie, met inachtneming van het beginsel 
van bevoegdheidstoedeling dat op 
artikel 157 VWEU wordt toegepast, deze 
richtlijn vast.

Or. es

Amendement 449
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) In het bijzonder in de 
lidstaten waar de rol van de sociale 
partners doorslaggevend is voor de 
vaststelling van beloningsniveaus, is 
aangetoond dat 
beloningstransparantiemaatregelen 
ongenoegen (“disgruntlement”) teweeg 
kunnen brengen, zoals ook wordt 
bevestigd in de effectbeoordeling van de 
Europese Commissie1 bis.
_________________
1 bis SWD(2021)42, blz. 45.

Or. es
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Amendement 450
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De sociale partners spelen een 
cruciale rol bij het uitwerken van de manier 
waarop beloningstransparantiemaatregelen 
in de lidstaten worden uitgevoerd, met 
name in lidstaten waar collectieve 
onderhandelingen een groot bereik hebben. 
Daarom moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen de sociale partners 
met de uitvoering van de hele richtlijn of 
een deel ervan te belasten, mits de lidstaten 
alle nodige maatregelen nemen om ervoor 
te zorgen dat de met deze richtlijn beoogde 
resultaten te allen tijde worden 
gewaarborgd.

(52) De sociale partners spelen een 
cruciale rol bij het uitwerken van de manier 
waarop beloningstransparantiemaatregelen 
in de lidstaten worden uitgevoerd, met 
name in lidstaten waar collectieve 
onderhandelingen een groot bereik hebben. 
Daarom moeten de lidstaten de 
mogelijkheid krijgen de sociale partners 
met de uitvoering van de hele richtlijn of 
een deel ervan te belasten, mits de lidstaten 
alle nodige maatregelen nemen om ervoor 
te zorgen dat de met deze richtlijn beoogde 
resultaten te allen tijde worden 
gewaarborgd. Deze richtlijn wordt zo 
gelezen dat de rol van de sociale partners 
in de verschillende lidstaten wordt 
versterkt.

Or. es

Amendement 451
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52 bis) Over het algemeen is het op 
grond van nationale wetgeving verboden 
om lonen neerwaarts bij te stellen, 
waardoor de maatregelen om de loonkloof 
te dichten een verplichte salarisstijging 
kunnen inhouden. Dit kan met name 
grote problemen opleveren voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (minder dan 
250 werknemers).

Or. es
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op midcap-
ondernemingen te beoordelen, en daarbij 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van wetgeving inzake 
transparantie over de beloning van 
mannen en vrouwen of minimumlonen, 
om ervoor te zorgen dat zij niet 
onevenredig worden getroffen. Bovendien 
moet er, met specifieke aandacht voor 
micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen, en gezien de 
toenemende administratieve lasten 
veroorzaakt door de huidige wetgeving, 
een grondige analyse worden 
gepubliceerd met de resultaten van een 
beoordeling aan de hand waarvan wordt 
bekeken hoe micro-ondernemingen en 
kleine en middelgrote ondernemingen op 
duurzame wijze kunnen worden verlost 
van 30 % van hun administratieve 
werklast.

Or. en

Amendement 453
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Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op midcap-
ondernemingen te beoordelen, en daarbij 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van wetgeving inzake 
transparantie over de beloning van 
mannen en vrouwen of minimumlonen, 
om ervoor te zorgen dat zij niet 
onevenredig worden getroffen. Bovendien 
moet er, met specifieke aandacht voor 
micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen, en gezien de 
toenemende administratieve lasten 
veroorzaakt door de huidige wetgeving, 
een grondige analyse worden 
gepubliceerd met de resultaten van een 
beoordeling aan de hand waarvan wordt 
bekeken hoe micro-ondernemingen en 
kleine en middelgrote ondernemingen op 
duurzame wijze kunnen worden verlost 
van 30 % van hun administratieve 
werklast.

Or. en

Amendement 454
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen 
alsmede kleine en middelgrote 
ondernemingen, niet onevenredig worden 
getroffen), de administratieve lasten te 
verlichten en de resultaten van die 
beoordeling bekend te maken. De lidstaten 
worden tevens verzocht financiële steun te 
verlenen aan en begeleidende 
mechanismen in te voeren voor kleine en 
middelgrote ondernemingen om ervoor te 
zorgen dat zij voldoen aan de bepalingen 
van deze richtlijn.

Or. fr

Amendement 455
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
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(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken. Teneinde aan deze verplichtingen 
te voldoen, zorgen de lidstaten voor steun, 
technische bijstand en opleiding, met 
name voor micro-ondernemingen en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. en

Amendement 456
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. 
De lidstaten wordt dan ook verzocht het 
effect van hun omzettingswetgeving op 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
beoordelen (om ervoor te zorgen dat zij, en 
in het bijzonder de micro-ondernemingen, 
niet onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

(53) De lidstaten wordt verzocht het 
effect van de wetgeving tot omzetting van 
deze richtlijn op micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

Or. en

Amendement 457
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. 
De lidstaten wordt dan ook verzocht het 
effect van hun omzettingswetgeving op 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
beoordelen (om ervoor te zorgen dat zij, en 
in het bijzonder de micro-ondernemingen, 
niet onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

(53) Door de uitvoering van de richtlijn 
mogen de administratieve lasten voor 
werkgevers niet significant toenemen. De 
voorgenomen acties kunnen anders het 
concurrentievermogen van bedrijven 
verzwakken of ondernemerschap 
belemmeren. Voorts heeft de COVID-19-
pandemie een enorme impact gehad op de 
financiële soliditeit van economische 
sectoren en ondernemingen. De lidstaten 
wordt verzocht het effect van hun 
omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

Or. pl

Amendement 458
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. 
De lidstaten wordt dan ook verzocht het 
effect van hun omzettingswetgeving op 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
beoordelen (om ervoor te zorgen dat zij, en 
in het bijzonder de micro-ondernemingen, 
niet onevenredig worden getroffen), de 

(53)  De lidstaten wordt verzocht het 
effect van hun omzettingswetgeving op 
micro-ondernemingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om de juiste toepassing van de wetgeving 
te waarborgen en de nodige 
ondersteuning te bieden), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken. De lidstaten moeten eveneens een 
beoordeling toevoegen van het effect van 
de richtlijn op sectoren die door vrouwen 
worden gedomineerd.
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administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

Or. en

Amendement 459
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
beoordelen (om ervoor te zorgen dat deze 
correct wordt toegepast en om na te gaan 
of zij, en in het bijzonder de micro-
ondernemingen, niet onevenredig erdoor 
worden getroffen), de administratieve 
lasten te verlichten en de resultaten van die 
beoordeling bekend te maken.

Or. it

Amendement 460
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 

(53) Bij de uitvoering van deze richtlijn 
moeten de lidstaten vermijden zodanige 
administratieve, financiële en juridische 
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verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht het effect 
van hun omzettingswetgeving op kleine en 
middelgrote ondernemingen te beoordelen 
(om ervoor te zorgen dat zij, en in het 
bijzonder de micro-ondernemingen, niet 
onevenredig worden getroffen), de 
administratieve lasten te verlichten en de 
resultaten van die beoordeling bekend te 
maken.

verplichtingen op te leggen dat de 
oprichting en ontwikkeling van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
erdoor zou kunnen worden belemmerd. De 
lidstaten wordt dan ook verzocht kleine en 
middelgrote ondernemingen uit te sluiten 
van hun omzettingswetgeving om ervoor 
te zorgen dat zij, en in het bijzonder de 
micro-ondernemingen, niet worden 
getroffen en dat hun administratieve lasten 
worden verlicht, in overeenstemming met 
de bevindingen van de Onderzoeksdienst 
van het Europees Parlement1 bis.

_________________
1 bis PE 662.647, blz. 6.

Or. es

Motivering

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft met betrekking tot de effecten op 
kleine en middelgrote ondernemingen gewezen op het feit dat de effecten op het 
concurrentievermogen van deze ondernemingen niet zijn beoordeeld, hetgeen zij verrassend 
vindt (bladzijde 6).

Amendement 461
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) De voorgestelde bepalingen 
om beloningstransparantie te waarborgen 
moeten evenwichtig zijn en mogen de 
vrijheid van vestiging en de vrijheid die de 
partijen bij een arbeidsrelatie hebben om 
te onderhandelen over beloning, niet 
beperken.

Or. pl

Amendement 462
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Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54 bis) De Onderzoeksdienst van 
het Europees Parlement heeft erop 
gewezen dat in de effectbeoordeling van 
de Europese Commissie geen rekening is 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel 
en dat opties niet aan dit beginsel zijn 
getoetst1 bis.
_________________
1 bis PE 662.647, blz. 2.

Or. es

Motivering

Volgens de beginselen van goede regelgeving had de Europese Commissie in haar 
effectbeoordeling voorafgaand aan het presenteren van het voorstel voor een richtlijn 
verschillende opties moeten evalueren op hun doelmatigheid, doeltreffendheid, samenhang en 
conformiteit met het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om de 
toepassing van het in artikel 157 VWEU 
neergelegde beginsel van gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid en het in artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG neergelegde 
discriminatieverbod te versterken, met 
name door middel van 

Bij deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om de 
toepassing van het in artikel 157 VWEU 
neergelegde beginsel van gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid en het in artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG neergelegde 
verbod op discriminatie op basis van 
geslacht te versterken, met name door 
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beloningstransparantie en versterkte 
handhavingsmechanismen.

middel van beloningstransparantie en 
versterkte handhavingsmechanismen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om de 
toepassing van het in artikel 157 VWEU 
neergelegde beginsel van gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid en het in artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG neergelegde 
discriminatieverbod te versterken, met 
name door middel van 
beloningstransparantie en versterkte 
handhavingsmechanismen.

Bij deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld om de toepassing van het in 
artikel 157 VWEU neergelegde beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid en het in artikel 4 van 
Richtlijn 2006/54/EG neergelegde 
discriminatieverbod te versterken, met 
name door middel van 
beloningstransparantie en versterkte 
handhavingsmechanismen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om de 
toepassing van het in artikel 157 VWEU 
neergelegde beginsel van gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid en het in artikel 4 
van Richtlijn 2006/54/EG neergelegde 
discriminatieverbod te versterken, met 

Bij deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld om de toepassing van het in 
artikel 157 VWEU neergelegde beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid en het in artikel 4 van 
Richtlijn 2006/54/EG neergelegde 
discriminatieverbod te bevorderen, met 
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name door middel van 
beloningstransparantie en versterkte 
handhavingsmechanismen.

name door middel van 
beloningstransparantie en versterkte 
handhavingsmechanismen.

Or. en

Amendement 466
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
Europese vennootschappen. Eveneens is 
deze van toepassing op alle instellingen en 
organen van de Europese Unie. Het 
toepassingsgebied bestrijkt bovendien 
kandidaten in selectieprocessen van 
dergelijke Europese vennootschappen en 
instellingen en organen van de Europese 
Unie, in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 5.

Or. es

Motivering

Een Europees vennootschap is een naamloze vennootschap die wordt opgericht uit hoofde 
van het Europees recht om in verschillende Europese landen bedrijven te kunnen exploiteren 
op grond van dezelfde regelgeving. Derhalve is het op grond van het subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginsel aanbevelenswaardig een begin te maken met de regelgeving op 
Europees niveau voor dit soort vennootschappen. De instellingen en organen van de 
Europese Unie moeten het goede voorbeeld geven wat gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid betreft.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector.

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector met meer dan 
500 werknemers.

In het geval van ondernemingen die zijn 
gebonden aan collectieve 
arbeidsovereenkomsten of die deze 
overeenkomsten toepassen, wordt 
uitgegaan van geschiktheid.

Or. en

Amendement 468
Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector.

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector met meer dan 
200 werknemers.

In het geval van ondernemingen die zijn 
gebonden aan collectieve 
arbeidsovereenkomsten of die deze 
overeenkomsten toepassen, wordt 
uitgegaan van geschiktheid.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De richtlijn is van toepassing op 1. De richtlijn is van toepassing op 
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werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector.

werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector, met inbegrip van 
atypische sectoren, zoals 
platformwerkgevers, beschutte 
werkplaatsen en alle andere vormen van 
contractueel werk.

Or. en

Amendement 470
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector.

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector. In het geval van 
werkgevers die zijn gebonden aan 
collectieve loonovereenkomsten wordt 
uitgegaan van geschiktheid.

Or. en

Amendement 471
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector.

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector met meer dan 1 000 
werknemers.

Or. de

Amendement 472
Abir Al-Sahlani, Linea Søgaard-Lidell
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De richtlijn is van toepassing op 
werkgevers in de openbare en de 
particuliere sector.

1. De richtlijn wordt geleidelijk van 
toepassing op werkgevers in de openbare 
en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, met 
inbegrip van directe en indirecte 
werknemers, met name diegenen die 
werken via een uitzendbureau zoals 
omschreven in Richtlijn 2008/104 of via 
platforms, alsmede via atypische 
arbeidsvormen zoals nulurencontracten, 
contracten voor beschutte/begeleide 
werkplaatsen en deeltijdwerkers, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

Met het oog op de naleving van het in 
artikel 4 van Richtlijn 2006/54/EG 
vastgestelde verbod op discriminatie is 
deze richtlijn van toepassing op de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde 
werknemers, ongeacht hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie of 
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seksuele kenmerken.

Or. en

Amendement 474
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers die werken in de Unie of 
die werken voor een werkgever die is 
gevestigd in een lidstaat, en die een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
hebben zoals bepaald door de in elke 
lidstaat geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, met 
inbegrip van atypische contracten, zoals 
deeltijdwerkers, werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 
en personen die een arbeidsovereenkomst 
of arbeidsrelatie met een uitzendbureau 
hebben, rekening houdend met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Or. en

Amendement 475
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, met 
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houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

inbegrip van deeltijdwerkers, werknemers 
met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde duur en personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsrelatie met 
een uitzendbureau hebben, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

Or. it

Amendement 476
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst, met inbegrip van 
contracten voor deeltijdwerk, contracten 
voor uitzendwerk, nulurencontracten en 
contracten voor beschutte of begeleide 
werkplaatsen, of een arbeidsrelatie zoals 
bepaald door de in elke lidstaat geldende 
wetgeving, collectieve overeenkomsten 
en/of praktijken, rekening houdend met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Or. en

Amendement 477
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie, 
alsmede op zelfstandigen die economisch 
afhankelijk zijn van de aanbestedende 
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overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie.

entiteit, zoals bepaald door de in elke 
lidstaat geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken.

Or. pt

Amendement 478
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van de 
rechtbanken van de lidstaat in kwestie en 
van het Hof van Justitie.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie.

2. De richtlijn is van toepassing op 
werknemers met een arbeidsovereenkomst 
of een arbeidsrelatie zoals bepaald door de 
in elke lidstaat geldende wetgeving, 
collectieve overeenkomsten en/of 
praktijken.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie.

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie 
zoals bepaald door de in elke lidstaat 
geldende wetgeving, collectieve 
overeenkomsten en/of praktijken, rekening 
houdend met de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.

2. De richtlijn is van toepassing op 
werknemers met een arbeidsovereenkomst 
of een arbeidsrelatie zoals bepaald door de 
in elke lidstaat geldende wetgeving, 
collectieve overeenkomsten en/of 
praktijken, rekening houdend met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten met 
arbeidsmarktmodellen waarbij autonome 
partijen op de arbeidsmarkt 
verantwoordelijk zijn voor de 
loonvorming beschikken over de 
mogelijkheid om deze richtlijn, geheel of 
gedeeltelijk, niet toe te passen mits de 
lidstaat van mening is dat er hiervoor 
voldoende steun bestaat onder 
representatieve sociale partners op 
nationaal niveau.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op werkgevers die zijn 
gebonden aan een collectieve 
overeenkomst waarin beloningsniveaus 
worden vastgesteld die in 
overeenstemming zijn met het beginsel 
van gelijke beloning.

Or. en

Amendement 484
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is in evenredige 
mate van toepassing op kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. en

Amendement 485
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) “beloning”: het gewone basis- of 
minimumloon of -salaris en alle overige 
voordelen in geld of in natura die de 
werknemer direct of indirect (‘aanvullende 
of variabele componenten’) uit hoofde van 
zijn dienstbetrekking ontvangt van zijn 
werkgever;

(a) “beloning”: “beloning”: het gewone 
basis- of minimumloon of -salaris en alle 
overige voordelen in geld of in natura die 
de werknemer direct of indirect 
(‘aanvullende of variabele componenten’) 
uit hoofde van zijn dienstbetrekking 
ontvangt van zijn werkgever, met inbegrip 
van niet-monetaire voordelen, zoals extra 
vakantiedagen of arbeidstijdverkorting 
met behoud van beloningsniveau;

Or. es

Amendement 486
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) “beloning”: het gewone basis- of 
minimumloon of -salaris en alle overige 
voordelen in geld of in natura die de 
werknemer direct of indirect (‘aanvullende 

(a) “beloning”: het gewone basis- of 
minimumloon of -salaris en alle overige 
voordelen in geld of in natura die de 
werknemer direct of indirect uit hoofde van 
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of variabele componenten’) uit hoofde van 
zijn dienstbetrekking ontvangt van zijn 
werkgever;

zijn dienstbetrekking, van zijn werkgever 
ontvangt;

Or. pl

Motivering

De bewoording van de bepaling is onduidelijk en de componenten die onder het 
toepassingsgebied vallen, worden niet naar behoren toegelicht. 

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “beloningsverschil”: het verschil 
in gemiddelde beloningsniveaus tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
van de werkgever, uitgedrukt als 
percentage van het gemiddelde 
beloningsniveau van mannelijke 
werknemers;

Schrappen

Or. en

Amendement 488
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “beloningsverschil”: het verschil in 
gemiddelde beloningsniveaus tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
van de werkgever, uitgedrukt als 
percentage van het gemiddelde 
beloningsniveau van mannelijke 

(c) “beloningsverschil”: het verschil in 
gemiddelde beloningsniveaus tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgedrukt als percentage van het 
gemiddelde beloningsniveau van 
mannelijke werknemers. Indien een 
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werknemers; persoon zich noch als man, noch als 
vrouw identificeert, wordt de vergelijking 
gemaakt met een persoon van een ander 
geslacht, die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verricht, met de hoogste beloning;

Or. en

Amendement 489
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “beloningsverschil”: het verschil in 
gemiddelde beloningsniveaus tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
van de werkgever, uitgedrukt als 
percentage van het gemiddelde 
beloningsniveau van mannelijke 
werknemers;

(c) “beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers”: 
het verschil tussen het gemiddelde bruto-
uurloon van mannen en vrouwen, 
uitgedrukt als een percentage van het 
gemiddelde bruto-uurloon van mannen;

Or. en

Amendement 490
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “beloningsverschil”: het verschil in 
gemiddelde beloningsniveaus tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
van de werkgever, uitgedrukt als 
percentage van het gemiddelde 
beloningsniveau van mannelijke 
werknemers;

(c) “loonkloof tussen mannen en 
vrouwen”: het quotiënt (uitgedrukt als 
percentage) van het verschil tussen het 
gemiddelde bruto-uurloon van mannen en 
vrouwen en het gemiddelde bruto-uurloon 
van mannen;

Or. pl
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Amendement 491
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “beloningsverschil”: het verschil in 
gemiddelde beloningsniveaus tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
van de werkgever, uitgedrukt als 
percentage van het gemiddelde 
beloningsniveau van mannelijke 
werknemers;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es

 

 

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) “mediaan beloningsniveau”: de 
beloning die een werknemer zou krijgen 
als de helft van de werknemers meer en de 
helft van de werknemers minder 
verdienen dan hij;

Schrappen

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “mediaan beloningsverschil”: het 
verschil tussen het mediane 
beloningsniveau van vrouwelijke en het 
mediane beloningsniveau van mannelijke 
werknemers, uitgedrukt als percentage 
van het mediane beloningsniveau van 
mannelijke werknemers;

Schrappen

Or. en

Amendement 494
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “mediaan beloningsverschil”: het 
verschil tussen het mediane 
beloningsniveau van vrouwelijke en het 
mediane beloningsniveau van mannelijke 
werknemers, uitgedrukt als percentage van 
het mediane beloningsniveau van 
mannelijke werknemers;

(e) “mediaan beloningsverschil”: het 
verschil tussen het mediane 
beloningsniveau van mannelijke en het 
mediane beloningsniveau van mannelijke 
werknemers, uitgedrukt als percentage van 
het mediane beloningsniveau van 
mannelijke werknemers. Indien een 
persoon zich noch als man, noch als 
vrouw identificeert, wordt de vergelijking 
gemaakt met een persoon van een ander 
geslacht, die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verricht, met de hoogste beloning;

Or. en

Amendement 495
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “mediaan beloningsverschil”: het 
verschil tussen het mediane 
beloningsniveau van vrouwelijke en het 
mediane beloningsniveau van mannelijke 
werknemers, uitgedrukt als percentage van 
het mediane beloningsniveau van 
mannelijke werknemers;

(e) “mediaan beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers”: 
het verschil tussen het mediane 
beloningsniveau van vrouwelijke en het 
mediane beloningsniveau van mannelijke 
werknemers, uitgedrukt als percentage van 
het mediane beloningsniveau van 
mannelijke werknemers;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) “kwartielbeloningsschaal”: schaal 
waarin de werknemers over vier gelijke 
groepen worden verdeeld op basis van 
hun beloningsniveau – van laag naar 
hoog;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) “gelijkwaardige arbeid”: arbeid 
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die gelijkwaardig wordt geacht 
overeenkomstig niet-discriminerende, 
objectieve en genderneutrale criteria zoals 
vastgesteld in artikel 4, lid 3, op basis van 
een vergelijking van twee groepen 
werknemers die niet op willekeurige wijze 
zijn samengesteld. De uitgevoerde arbeid 
is vergelijkbaar, op basis van een totale 
beoordeling van de vereisten en de aard 
van het werk en op basis van criteria zoals 
kennis en vaardigheden, 
verantwoordelijkheid en inspanning, 
zonder, met het oog op de helderheid, 
rekening te houden met arbeidstijden. 
Indien bij de vaststelling van 
gelijkwaardige arbeid rekening wordt 
gehouden met beroepservaring bewijst de 
partij die dit als factor aanmerkt dat de 
extra beroepservaring in het algemeen 
meerwaarde bewerkstelligt voor de 
daadwerkelijk uitgevoerde arbeid;

Or. en

Amendement 498
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) “gelijkwaardige arbeid”: arbeid 
die gelijkwaardig wordt geacht 
overeenkomstig niet-discriminerende, 
objectieve en genderneutrale criteria zoals 
vastgesteld in artikel 4, lid 3;

Or. en

Amendement 499
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) “werknemer”: een natuurlijke 
persoon die voornamelijk op persoonlijke 
titel werkzaamheden of diensten verricht 
en niet daadwerkelijk voor eigen rekening 
een bedrijf exploiteert;

Or. en

Amendement 500
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers op basis 
van de criteria die zijn vastgesteld in 
artikel 4 van deze richtlijn en zijn 
gespecificeerd door de betrokken 
werkgever;

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten op basis van de criteria 
die zijn vastgesteld in artikel 4 van deze 
richtlijn;

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers op basis van 

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers op basis van 
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de criteria die zijn vastgesteld in artikel 4 
van deze richtlijn en zijn gespecificeerd 
door de betrokken werkgever;

de criteria die zijn vastgesteld in artikel 4 
van deze richtlijn en zijn gespecificeerd 
door de betrokken werkgever, in overleg 
met werknemersvertegenwoordigers;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers op basis van 
de criteria die zijn vastgesteld in artikel 4 
van deze richtlijn en zijn gespecificeerd 
door de betrokken werkgever;

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers op basis van 
de criteria die zijn vastgesteld in artikel 4 
van deze richtlijn en zijn gespecificeerd 
door de betrokken werkgever, in overleg 
met werknemersvertegenwoordigers;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers op basis 
van de criteria die zijn vastgesteld in 
artikel 4 van deze richtlijn en zijn 

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die zijn gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving, collectieve overeenkomsten of 
andere bepalingen in elke lidstaat met 
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gespecificeerd door de betrokken 
werkgever;

betrekking tot werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, gegroepeerd door de 
werkgever van de werknemers op basis 
van de criteria die zijn vastgesteld in 
artikel 4 van deze richtlijn en zijn 
gespecificeerd door de betrokken 
werkgever;

(g) “categorie van werknemers”: 
werknemers die zijn gegroepeerd door hun 
respectieve werkgevers overeenkomstig 
het nationale recht, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en andere 
relevante praktijken in de lidstaten;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “werknemersvertegenwoordigers”:
(a) vertegenwoordigers van vakbonden, 
met name vertegenwoordigers die door 
vakbonden of door leden van deze 
vakbonden zijn aangeduid of verkozen 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
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nationale praktijken;
(b) verkozen vertegenwoordigers, met 
name vertegenwoordigers die vrij worden 
gekozen door de werknemers van de 
organisatie, die niet onder de 
overheersende invloed of controle van de 
werkgever staan overeenkomstig 
bepalingen van de nationale wetgeving of 
nationale voorschriften of overeenkomstig 
collectieve overeenkomsten, en wier 
functies geen activiteiten omvatten die het 
exclusieve prerogatief van vakbonden 
zijn;
(c) indien er in dezelfde organisatie 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk zowel 
vakbondsvertegenwoordigers als gekozen 
vertegenwoordigers zijn, worden er 
gepaste maatregelen genomen om te 
waarborgen dat het bestaan van verkozen 
vertegenwoordigers niet wordt gebruikt 
om de positie van de betrokken vakbonden 
of de vertegenwoordigers daarvan te 
ondermijnen en om te waarborgen dat de 
exclusieve prerogatieven van de 
vakbonden worden behouden, met name 
het recht om collectief te onderhandelen 
en een collectieve overeenkomst af te 
sluiten en om (digitale) toegang te hebben 
tot de werknemers;
(d) het recht van werknemers om ervoor te 
kiezen zich te organiseren in een vakbond 
en om collectief te onderhandelen wordt 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 506
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(g bis) “werknemersvertegenwoordigers”:
(a) vertegenwoordigers van vakbonden, 
met name vertegenwoordigers die door 
vakbonden of door leden van deze 
vakbonden zijn aangeduid of verkozen 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
de nationale praktijk;
(b) verkozen vertegenwoordigers, met 
name vertegenwoordigers die vrij worden 
gekozen door de werknemers van de 
onderneming of organisatie, die niet 
onder de overheersende invloed of 
controle van de werkgever staan 
overeenkomstig bepalingen van de 
nationale wetgeving of nationale 
voorschriften of overeenkomstig 
collectieve overeenkomsten, en wier 
functies geen activiteiten omvatten die het 
exclusieve prerogatief van vakbonden 
zijn;
(c) indien er in dezelfde onderneming 
zowel vakbondsvertegenwoordigers als 
gekozen vertegenwoordigers zijn, worden 
er gepaste maatregelen genomen om te 
waarborgen dat het bestaan van verkozen 
vertegenwoordigers niet wordt gebruikt 
om de positie van de betrokken vakbonden 
of de vertegenwoordigers daarvan te 
ondermijnen en om te waarborgen dat de 
exclusieve prerogatieven van de 
vakbonden worden behouden, met name 
het recht om collectief te onderhandelen 
en een collectieve overeenkomst af te 
sluiten en om vrije toegang te hebben tot 
de werknemers;
(d) het recht van werknemers om ervoor te 
kiezen zich te organiseren in een vakbond 
en om collectief te onderhandelen wordt 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 507
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “werknemersvertegenwoordigers”:
(a) vertegenwoordigers van vakbonden, 
met name vertegenwoordigers die door 
vakbonden of door leden van deze 
vakbonden zijn aangeduid of verkozen 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
de nationale praktijk;
(b) verkozen vertegenwoordigers, met 
name vertegenwoordigers die vrij worden 
gekozen door de werknemers van de 
onderneming, die niet onder de 
overheersende invloed of controle van de 
werkgever staan overeenkomstig 
bepalingen van de nationale wetgeving of 
nationale voorschriften of overeenkomstig 
collectieve overeenkomsten, en wier 
functies geen activiteiten omvatten die het 
exclusieve prerogatief van vakbonden 
zijn;
indien er in dezelfde onderneming 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk zowel 
vakbondsvertegenwoordigers als gekozen 
vertegenwoordigers zijn, worden er 
gepaste maatregelen genomen om te 
waarborgen dat het bestaan van verkozen 
vertegenwoordigers niet wordt gebruikt 
om de positie van de betrokken vakbonden 
of de vertegenwoordigers daarvan te 
ondermijnen, met waarborging van hun 
exclusieve prerogatieven en rechten, 
alsmede het recht van werknemers om 
zich te organiseren in een vakbond en om 
collectief te onderhandelen;

Or. en

Amendement 508
Cindy Franssen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “werknemersvertegenwoordiger”: 
een erkende vakbond of andere personen 
die worden aangeduid door werknemers 
om hen overeenkomstig het nationale 
recht of de nationale praktijk te 
vertegenwoordigen in een organisatie. 
Indien beide vormen in dezelfde 
organisatie bestaan, blijven de exclusieve 
prerogatieven van vakbonden behouden;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “gelijkwaardige arbeid”: arbeid 
die gelijkwaardig wordt geacht 
overeenkomstig niet-discriminerende, 
objectieve en genderneutrale criteria zoals 
vastgesteld in artikel 4, lid 5;

Or. en

Amendement 510
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “vertegenwoordigers van 
werknemers”: een erkende vakbond of 
andere personen die worden aangeduid 
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door werknemers van een organisatie om 
hen overeenkomstig het nationale recht 
en/of de nationale praktijk te 
vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 511
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “werknemersvertegenwoordiger”: 
een vakbond of 
werknemersvertegenwoordiger 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) “indirecte discriminatie”: de situatie 
waarin een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelwijze personen 
van een geslacht in vergelijking met 
personen van het andere geslacht bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel en 
de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn;

(i) “indirecte discriminatie”: de situatie 
waarin een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelwijze personen 
van een geslacht in vergelijking met 
personen van het andere geslacht bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel in 
overeenstemming met de in artikel 4 van 
deze richtlijn vastgestelde criteria en de 
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middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) “indirecte discriminatie”: de situatie 
waarin een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelwijze personen 
van een geslacht in vergelijking met 
personen van het andere geslacht bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel en 
de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn;

(i) “indirecte discriminatie”: de situatie 
waarin een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelwijze personen 
van een geslacht in vergelijking met 
personen van het andere geslacht bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel in 
overeenstemming met de in artikel 4 
vastgestelde criteria en de middelen voor 
het bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 514
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) “intersectionele discriminatie”: 
discriminatie op basis van twee of 
meerdere gronden of kenmerken of 
identiteiten die gelijktijdig en op zodanige 
wijze functioneren en op elkaar inwerken 
dat zij onscheidbaar zijn en tot 
verschillende en specifieke vormen van 
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discriminatie leiden;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) “intersectionele discriminatie”: 
discriminatie op basis van twee of 
meerdere gronden of kenmerken of 
identiteiten die gelijktijdig en op zodanige 
wijze functioneren en op elkaar inwerken 
dat zij onscheidbaar zijn en tot 
verschillende en specifieke vormen van 
discriminatie leiden;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) “vertegenwoordigers van 
werknemers”: vakbonden of 
vertegenwoordigers van werknemers 
overeenkomstig het nationale recht en de 
nationale praktijk;

Or. en

Amendement 517
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Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) “collectieve overeenkomst”: alle 
schriftelijke overeenkomsten met 
betrekking tot beloning, 
arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden die worden gesloten 
tussen vakbonden en andere 
werknemersorganisaties en 
werkgeversorganisaties in het kader van 
een collectieve onderhandeling;

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) “werknemersvertegenwoordiger”: 
een erkende vakbond of andere personen 
die worden aangeduid door werknemers 
om hen overeenkomstig het nationale 
recht of de nationale praktijk te 
vertegenwoordigen in een organisatie;

Or. en

Amendement 519
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt k ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k ter) “werknemersorganisaties”: 
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vakbonden of vertegenwoordigers van 
werknemers overeenkomstig de nationale 
wetgeving en praktijk.

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op de toepassing van 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, geldt het 
volgende:
a) de vergelijking betreft een baan 
uitgevoerd door een man en een vrouw;
b) indien een persoon zich noch als man, 
noch als vrouw identificeert, wordt de 
vergelijking gemaakt met de persoon die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verricht 
en die het hoogste loon heeft.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) intimidatie en seksuele intimidatie 
in de zin van artikel 2, lid 2, van 

(a) intimidatie en seksuele intimidatie 
in de zin van artikel 1, punt c), en 
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Richtlijn 2006/54/EG, alsook een minder 
gunstige behandeling op grond van het feit 
dat iemand zulk gedrag afwijst of lijdzaam 
ondergaat, indien die intimidatie of 
behandeling verband houdt met of 
voortvloeit uit de uitoefening van de 
rechten waarin deze richtlijn voorziet;

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2006/54/EG, 
alsook een minder gunstige behandeling op 
grond van het feit dat iemand zulk gedrag 
afwijst of lijdzaam ondergaat, indien die 
intimidatie of behandeling verband houdt 
met of voortvloeit uit de uitoefening van de 
rechten waarin deze richtlijn voorziet;

Or. en

Amendement 522
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een opdracht tot het discrimineren 
van personen op grond van geslacht;

(b) een opdracht tot het differentiëren, 
uitsluiten of beperken van, of het geven 
van voorrang aan personen op grond van 
geslacht, die ten doel of tot gevolg heeft 
dat de erkenning, het genot of de 
uitoefening, op voet van gelijkheid, van 
rechten, vrijheden en garanties of 
economisch, sociale en culturele rechten 
onmogelijk gemaakt wordt of wordt 
beperkt;

Or. pt

Amendement 523
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elke minder gunstige behandeling 
van een vrouw in samenhang met 
zwangerschap of bevallingsverlof in de zin 
van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad61.

(c) elke minder gunstige behandeling 
van een vrouw in samenhang met 
zwangerschap of bevallingsverlof in de zin 
van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad61, of 
van een vrouw of man in samenhang met 
ouderschapsverlof of verlof voor 
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gezinsondersteuning, of van een man in 
samenhang met ouderschaps- of 
vaderschapsverlof.

_________________ _________________
61 Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 
19 oktober 1992 inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de 
zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 348 van 
28.11.1992, blz. 1).

61 Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 
19 oktober 1992 inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de 
zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 348 van 
28.11.1992, blz. 1).

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het niet verstrekken door de 
werkgever van redelijke aanpassingen 
voor werknemers met een handicap in de 
zin van artikel 5 van 
Richtlijn 2000/78/EG.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het niet verstrekken door de 
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werkgever van redelijke aanpassingen 
voor werknemers met een handicap in de 
zin van artikel 5 van 
Richtlijn 2000/78/EG.

Or. en

Amendement 526
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van deze 
richtlijn omvat beloningsdiscriminatie 
discriminatie op basis van een combinatie 
van geslacht en om het even welke andere 
discriminatiegrond of -gronden waarvoor 
de bescherming krachtens 
Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt.

Schrappen

Or. hu

Motivering

Ik ben van mening dat met deze uitbreidingen de fundamentele doelstelling van het voorstel 
voor een richtlijn – namelijk om gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen voor een 
betere en doeltreffendere handhaving van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen – voorbij wordt gestreefd. Bovendien veroorzaken zij enorme onzekerheid tijdens de 
uitvoering van de richtlijn wat betreft de erkenning van het bestaan van discriminatie, het 
kiezen van een passende referentiepersoon, de beoordeling van evenredigheid en, in 
voorkomend geval, de bepaling van de hoogte van de toegekende compensatie of opgelegde 
sancties.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van deze 
richtlijn omvat beloningsdiscriminatie 
discriminatie op basis van een combinatie 
van geslacht en om het even welke andere 
discriminatiegrond of -gronden waarvoor 
de bescherming krachtens 
Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt.

Schrappen

Or. en

Amendement 528
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van deze 
richtlijn omvat beloningsdiscriminatie 
discriminatie op basis van een combinatie 
van geslacht en om het even welke andere 
discriminatiegrond of -gronden waarvoor 
de bescherming krachtens 
Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt.

3. Voor de toepassing van deze 
richtlijn vloeit beloningsdiscriminatie voort 
uit discriminatie op basis van geslacht, in 
strijd met artikel 157 VWEU.

Or. es

Motivering

Andere eventuele gronden van discriminatie vallen niet onder de rechtsgrondslag van de 
richtlijn en het toepassingsgebied van de door de Europese Commissie uitgevoerde 
effectbeoordeling, en zouden de beginselen van bevoegdheidstoedeling, evenredigheid en 
“ultra vires” schenden.

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van deze 
richtlijn omvat beloningsdiscriminatie 
discriminatie op basis van een combinatie 
van geslacht en om het even welke andere 
discriminatiegrond of -gronden waarvoor 
de bescherming krachtens 
Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt.

3. Voor de toepassing van deze 
richtlijn omvat beloningsdiscriminatie 
discriminatie op basis van een combinatie 
van geslacht en/of om het even welke 
andere discriminatiegrond of -gronden 
waarvoor de bescherming krachtens 
Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Discriminatieverbod

1. Om de doelstelling van de Unie inzake 
gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te verwezenlijken, 
wordt directe en indirecte discriminatie op 
grond van geslacht ten aanzien van alle 
elementen en voorwaarden van beloning 
afgeschaft.
2. In het bijzonder, wanneer voor de 
vaststelling van de beloning gebruik wordt 
gemaakt van een systeem van 
werkclassificatie, moet dit systeem 
berusten op criteria die voor alle 
werknemers dezelfde zijn en moet dit 
systeem zodanig zijn opgezet dat elke 
discriminatie op grond van geslacht is 
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uitgesloten.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten verduidelijken het 
begrip “gelijkwaardige arbeid” in hun 
nationale wetgeving, in overeenstemming 
met de rechtspraak van het Hof en 
punt 10 van Aanbeveling 2014/124/EU, 
waarbij de waarde van arbeid 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel op 
objectieve en genderneutrale criteria 
wordt gebaseerd.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden 
beloond voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

1. De lidstaten nemen, nadat ze de 
sociale partners en de organen voor 
gelijke behandeling hebben geraadpleegd, 
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
werknemers gelijk worden beloond voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, zonder 
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discriminatie op grond van geslacht. De 
lidstaten kunnen de sociale partners 
toestaan te onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten af te sluiten om de 
handhaving van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te waarborgen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. 
Wanneer de loonvorming gebeurt aan de 
hand van collectieve overeenkomsten 
tussen sociale partners, kunnen de 
lidstaten de sociale partners de taak 
toevertrouwen ervoor te zorgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden 
beloond voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

Or. en

Amendement 534
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 1. De lidstaten nemen de nodige 



PE699.048v01-00 70/187 AM\1241218NL.docx

NL

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. De 
ontwikkeling van hulpmiddelen of 
methoden waarmee de lidstaten de waarde 
van werk kunnen evalueren en 
vergelijken, vergemakkelijkt de 
afstemming van dergelijke instrumenten 
op de specifieke kenmerken van de 
individuele lidstaten.

Or. pl

Amendement 535
Jessica Stegrud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. Dit 
belet werkgevers niet om werknemers die 
gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, verschillend te betalen mits dit 
gebeurt op basis van prestaties en 
bekwaamheid.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen, nadat ze de 
sociale partners en de organen voor 
gelijke behandeling of andere bevoegde 
autoriteiten hebben geraadpleegd, de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. en

Motivering

De institutionele architectuur van organen voor gelijke behandeling is divers qua mandaten, 
functies en afgedekte gronden.

Amendement 537
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
beloningen, loopbanen en banen op 
waarde worden geschat en dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. pt

Amendement 538
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen, in 
samenwerking met de sociale partners, de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid die 
wordt uitgevoerd voor dezelfde werkgever.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid die 
wordt uitgevoerd bij dezelfde werkgever.
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Or. en

Amendement 541
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen samen met de 
sociale partners de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de werkgevers 
beschikken over beloningsstructuren die 
waarborgen dat vrouwen en mannen gelijk 
worden beloond voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid.

Or. it

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkgevers beschikken over 
beloningsstructuren die waarborgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en mannen gelijk worden beloond 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. en

Amendement 543
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verduidelijken het 
begrip “gelijkwaardige arbeid” in hun 
nationale wetgeving, in het verlengde van 
de rechtspraak van het Hof en punt 10 
van Aanbeveling 2014/124/EU, waarbij de 
waarde van arbeid overeenkomstig lid 3 
van dit artikel op objectieve en 
genderneutrale criteria wordt gebaseerd. 

Or. en

Amendement 544
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, nadat ze de sociale partners 
en de organen voor gelijke behandeling 
hebben geraadpleegd, om ervoor te zorgen 
dat er instrumenten of methoden worden 
vastgesteld die makkelijk toegankelijk zijn 
voor werknemers en werkgevers, zodat zij 
de waarde van arbeid overeenkomstig de 
in dit artikel vastgestelde criteria kunnen 
beoordelen en vergelijken en worden 
aangemoedigd dergelijke instrumenten of 
methoden te gebruiken voor het bepalen 
van beloningsniveaus. Deze instrumenten 
of methoden worden vastgesteld met 
betrokkenheid van de sociale partners en 
de werknemersvertegenwoordigers. Bij 
gebreke daarvan, worden de 
desbetreffende werknemers betrokken bij 
de procedure en krijgen zij toegang tot 
alle relevante informatie. De 
instrumenten omvatten genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
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indeling.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, nadat ze de sociale partners 
en de organen voor gelijke behandeling 
hebben geraadpleegd, om ervoor te zorgen 
dat er instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Die instrumenten of 
methoden zijn gemakkelijk toegankelijk 
voor werknemers en werkgevers. Het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) certificeert deze instrumenten of 
methoden. Deze instrumenten of 
methoden worden in samenwerking met 
de sociale partners op werkgevers- of 
sectoraal niveau toegepast en omvatten 
genderneutrale systemen voor 
functiewaardering en -indeling.

Or. en

Amendement 546
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 

2. De lidstaten nemen, in 
samenwerking met de sociale partners, de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
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vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

dat er instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

Bij de genomen maatregelen wordt ten 
volle rekening gehouden met de 
autonomie van de sociale partners en 
wordt de sociale dialoog aangemoedigd 
die het mogelijk maakt de praktijken in 
verband met de vaststelling van de lonen 
te reguleren.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld die makkelijk toegankelijk zijn 
voor werknemers en werkgevers, zodat zij 
de waarde van arbeid overeenkomstig de in 
dit artikel vastgestelde criteria kunnen 
beoordelen en vergelijken. Deze 
instrumenten of methoden worden in 
samenwerking met de sociale partners en 
met steun van de organen voor gelijke 
behandeling vastgesteld en omvatten 
genderneutrale systemen voor 
functiewaardering en -indeling.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld die makkelijk toegankelijk zijn 
voor werknemers en werkgevers, zodat zij 
de waarde van arbeid overeenkomstig de in 
dit artikel vastgestelde criteria kunnen 
beoordelen en vergelijken. Deze 
instrumenten of methoden omvatten 
genderneutrale systemen voor 
functiewaardering en -indeling. De sociale 
partners worden bij de vaststelling van 
deze instrumenten of methoden 
betrokken.

Or. en

Amendement 549
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
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omvatten. omvatten. De lidstaten kunnen ervoor 
kiezen om deze instrumenten of methoden 
te ontwikkelen in samenwerking met de 
sociale partners of om deze taak aan hen 
over te laten.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, nadat ze de sociale partners 
en de organen voor gelijke behandeling of 
andere bevoegde autoriteiten hebben 
geraadpleegd, om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

Or. en

Amendement 551
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 

2. De lidstaten nemen samen met de 
sociale partners de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat er instrumenten of 
methoden worden vastgesteld om de 
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beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

waarde van arbeid te beoordelen en te 
vergelijken overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

Or. it

Amendement 552
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. In de instrumenten of 
methoden die worden gebruikt voor 
functiewaardering en -indeling wordt elke 
vorm van beloningsdiscriminatie tussen 
mannen en vrouwen vermeden.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te zorgen voor begeleiding 
om de waarde van arbeid te beoordelen en 
te vergelijken overeenkomstig de in dit 
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beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

artikel vastgestelde criteria. Deze 
begeleiding kan genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
methoden kunnen genderneutrale systemen 
voor functiewaardering en -indeling 
omvatten.

2. De lidstaten nemen samen met de 
sociale partners gepaste maatregelen om te 
zorgen voor toereikende begeleiding om 
de waarde van arbeid te beoordelen en 
waar mogelijk te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze aanbevelingen 
kunnen genderneutrale systemen voor 
functiewaardering en -indeling omvatten.

Or. en

Amendement 555
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
instrumenten of methoden worden 
vastgesteld om de waarde van arbeid te 
beoordelen en te vergelijken 
overeenkomstig de in dit artikel 
vastgestelde criteria. Deze instrumenten of 
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methoden kunnen genderneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

methoden kunnen geslachtsneutrale 
systemen voor functiewaardering en -
indeling omvatten.

Or. en

Amendement 556
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden als 
bedoeld in lid 2 maken het mogelijk om, 
met betrekking tot de waarde van arbeid, te 
beoordelen of werknemers zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden, uitgaande 
van objectieve, genderneutrale criteria. 
Over deze genderneutrale criteria wordt 
overeenstemming bereikt met de sociale 
partners. De criteria hebben ten minste 
betrekking op: 

(a) onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen; 
(b) vaardigheden, met inbegrip van de 
kennis die nodig is om aan de vereisten 
van een baan te voldoen, interpersoonlijke 
vaardigheden en probleemoplossing, 
onderwijs, opleiding, ervaring, kennis, 
organisatorische vaardigheden; 
(c) inspanningen, met inbegrip van 
mentale, psychosociale en fysieke 
inspanningen; 
 (d) verantwoordelijkheid, met inbegrip 
van verantwoordingsplicht, onder meer 
voor personen, goederen en uitrusting, 
informatie en financiële middelen; 
(e) arbeidsomstandigheden, met inbegrip 
van die omstandigheden die betrekking 
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hebben op de werkomgeving (fysieke, 
psychologische en emotionele) en de 
organisatorische omgeving. 
De instrumenten of methoden als bedoeld 
in lid 2 mogen geen criteria bevatten of als 
basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het gender van de 
werknemers. De lidstaten verlenen steun 
aan werkgevers en de sociale partners, 
met inbegrip van opleiding over en 
omvangrijke begeleiding bij het 
vaststellen van de objectieve, 
genderneutrale criteria als bedoeld in de 
eerste alinea van onderhavig lid en de in 
lid 2 bedoelde instrumenten en methoden.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden als 
bedoeld in lid 2 maken het mogelijk om, 
met betrekking tot de waarde van arbeid, te 
beoordelen of werknemers zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden, uitgaande 
van objectieve, genderneutrale criteria die 
met de sociale partners werden 
overeengekomen. Deze instrumenten of 
methoden omvatten ten minste:

(a) onderwijseisen, met inbegrip van eisen 
op het gebied van formeel en niet-formeel 
onderwijs, en beroeps- en opleidingseisen;
(b) vaardigheden, met inbegrip van de 
vaardigheden die nodig zijn om aan de 
vereisten van een baan te voldoen, 
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mensgerichte en interpersoonlijke 
vaardigheden en probleemoplossing;
(c) inspanningen, met inbegrip van 
mentale, psychosociale en fysieke 
inspanningen;

(d) verantwoordelijkheid, onder meer voor 
personen, goederen en uitrusting, 
informatie en financiële middelen;
(e) arbeidsomstandigheden, met inbegrip 
van die omstandigheden die betrekking 
hebben op de werkomgeving (fysieke, 
psychologische en emotionele) en de 
organisatorische omgeving.

De instrumenten of methoden als bedoeld 
in lid 2 mogen geen criteria bevatten of als 
basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers. De lidstaten verlenen steun 
aan werkgevers en de sociale partners, 
met inbegrip van opleiding over en 
omvangrijke begeleiding bij het 
vaststellen van de criteria als bedoeld in 
de eerste alinea van onderhavig lid en de 
in lid 2 bedoelde instrumenten en 
methoden.

Or. en

Amendement 558
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 

3. Deze instrumenten of methoden als 
bedoeld in lid 2 maken het mogelijk om, 
met betrekking tot de waarde van arbeid, te 
beoordelen of werknemers zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden, uitgaande 
van objectieve, genderneutrale criteria. 
Deze genderneutrale criteria worden 
overeengekomen met de sociale partners 
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verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

en hebben ten minste betrekking op het 
volgende: 

 (a) onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen; 
(b) vaardigheden, met inbegrip van de 
kennis die nodig is om aan de vereisten 
van een baan te voldoen, interpersoonlijke 
vaardigheden en probleemoplossing; 
(c) inspanningen, met inbegrip van 
mentale, psychosociale en fysieke 
inspanningen; 
(d) verantwoordelijkheid, onder meer voor 
personen, goederen en uitrusting, 
informatie en financiële middelen; 
(e) arbeidsomstandigheden, met inbegrip 
van die omstandigheden die betrekking 
hebben op de werkomgeving (fysieke, 
psychologische en emotionele) en de 
organisatorische omgeving. 
De instrumenten of methoden als bedoeld 
in lid 2 mogen geen criteria bevatten of als 
basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het gender van de 
werknemers. De lidstaten verlenen steun 
aan werkgevers en de sociale partners, 
met inbegrip van opleiding over en 
omvangrijke begeleiding bij het 
vaststellen van de objectieve, 
genderneutrale criteria als bedoeld in de 
eerste alinea van onderhavig lid en de in 
lid 2 bedoelde instrumenten en methoden. 

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden als 
bedoeld in lid 2 maken het mogelijk om, 
met betrekking tot de waarde van arbeid, te 
beoordelen of werknemers zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden, uitgaande 
van objectieve en genderneutrale criteria. 
Deze genderneutrale criteria worden 
overeengekomen met de sociale partners 
en hebben ten minste betrekking op het 
volgende: onderwijseisen, met inbegrip 
van eisen met betrekking tot formeel en 
niet-formeel onderwijs, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, met 
inbegrip van de kennis die nodig is om 
aan de vereisten van een baan te voldoen, 
interpersoonlijke vaardigheden en 
probleemoplossing, inspanningen, met 
inbegrip van mentale, psychosociale en 
fysieke inspanningen, 
verantwoordelijkheid, onder meer voor 
personen, goederen en uitrusting, 
informatie en financiële middelen en 
arbeidsomstandigheden, met inbegrip van 
die omstandigheden die betrekking 
hebben op de werkomgeving en de 
organisatorische omgeving. De 
instrumenten of methoden als bedoeld in 
lid 2 mogen geen criteria bevatten of als 
basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van 
objectieve, genderneutrale criteria die 
aspecten moeten omvatten van banen die 
voornamelijk worden uitgevoerd door 
vrouwen en die vaak over het hoofd 
worden gezien. Deze criteria hebben ten 
minste betrekking op het volgende:

a) onderwijs-, beroeps- en opleidingseisen, 
verworven leerresultaten en kennis;
b) vaardigheden, met inbegrip ervaring, 
interpersoonlijke vaardigheden, 
probleemoplossing, 
beoordelingsvermogen en 
organisatorische vaardigheden;
c) inspanningen, met inbegrip van 
mentale, emotionele, psychosociale en 
fysieke inspanningen;
d) verantwoordingsplicht en 
verantwoordelijkheid, onder meer voor 
personen, goederen en uitrusting, 
informatie en financiële middelen;
e) arbeidsomstandigheden, met inbegrip 
van die omstandigheden die betrekking 
hebben op de werkomgeving (fysieke, 
psychologische en emotionele) en de 
organisatorische omgeving.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria. Deze criteria worden 
overeengekomen met de sociale partners 
en omvatten bijvoorbeeld het volgende:

(a) onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen;
(b) vaardigheden, met inbegrip van de 
kennis die nodig is om aan de vereisten 
van een baan te voldoen, interpersoonlijke 
vaardigheden en probleemoplossing;
(c) verantwoordelijkheid, onder meer voor 
personen, goederen en uitrusting, 
informatie en financiële middelen;
(d) verrichte werkzaamheden;
(e) de aard van de betrokken taken.

De instrumenten of methoden mogen geen 
criteria bevatten of als basis gebruiken die 
direct of indirect gebaseerd zijn op het 
geslacht van de werknemers.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

De lidstaten verlenen steun aan 
werkgevers en de sociale partners, met 
inbegrip van opleiding over en 
omvangrijke begeleiding bij het 
vaststellen van de objectieve, 
genderneutrale criteria als bedoeld in de 
eerste alinea van onderhavig lid en de in 
lid 2 bedoelde instrumenten en methoden.

Or. en

Amendement 563
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps-, 
organisatorische en opleidingseisen, 
vaardigheden, ervaring, inzet om de 
doelstellingen van het bedrijf te 
verwezenlijken, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
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gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

taken, alsmede algemene en specifieke 
criteria die voortvloeien uit collectieve 
onderhandelingen. Deze lijst van criteria 
is niet volledig. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria. Deze criteria omvatten, 
bijvoorbeeld, onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden, de aard van de 
betrokken taken, capaciteiten en 
prestaties, sectorspecifieke organisatie 
van het werk, productiviteit en 
anciënniteit. De instrumenten of methoden 
mogen geen criteria bevatten of als basis 
gebruiken die direct of indirect gebaseerd 
zijn op het geslacht van de werknemers.

Or. en

Amendement 565
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
en robuuste criteria, zoals onderwijs-, 
beroeps- en opleidingseisen, vaardigheden, 
individuele banen en de diverse taken en 
verantwoordelijkheden die daarmee zijn 
gemoeid, inspanningen en 
verantwoordelijkheid, 
arbeidsomstandigheden, verrichte 
werkzaamheden en aard van de betrokken 
taken. De instrumenten of methoden 
mogen geen criteria bevatten of als basis 
gebruiken die direct of indirect gebaseerd 
zijn op het geslacht van de werknemers.

Or. pl

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Een algehele beoordeling 
overeenkomstig deze begeleiding maakt 
het mogelijk om, met betrekking tot de 
waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, die onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken kunnen omvatten, 
alsmede soortgelijke criteria die werden 
vastgesteld in de nationale wetgeving en 
collectieve overeenkomsten. De 
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instrumenten of methoden mogen geen 
criteria bevatten of als basis gebruiken die 
direct of indirect gebaseerd zijn op het 
geslacht van de werknemers.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Een algehele beoordeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig deze 
begeleiding om, met betrekking tot de 
waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, die onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken kunnen omvatten, of 
soortgelijke criteria die werden vastgesteld 
in de nationale wetgeving of in collectieve 
overeenkomsten. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

Or. en

Amendement 568
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 3. Deze instrumenten of methoden 
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maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden, aard van de 
betrokken taken en specifieke kenmerken 
van de bewuste onderneming. De 
instrumenten of methoden mogen geen 
criteria bevatten of als basis gebruiken die 
direct of indirect gebaseerd zijn op het 
geslacht van de werknemers.

Or. fr

Amendement 569
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken, en andere criteria die 
relevant worden geacht. De instrumenten 
of methoden mogen geen criteria bevatten 
of als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

Or. pt

Amendement 570
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, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna 
Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en 
opleidingseisen, vaardigheden, 
inspanningen en verantwoordelijkheid, 
verrichte werkzaamheden en aard van de 
betrokken taken. De instrumenten of 
methoden mogen geen criteria bevatten of 
als basis gebruiken die direct of indirect 
gebaseerd zijn op het geslacht van de 
werknemers.

3. Deze instrumenten of methoden 
maken het mogelijk om, met betrekking tot 
de waarde van arbeid, te beoordelen of 
werknemers zich in een vergelijkbare 
situatie bevinden, uitgaande van objectieve 
criteria in verband met de vereisten van 
het werk, zoals onderwijseisen, 
vaardigheden en verrichte werkzaamheden. 
De instrumenten of methoden mogen geen 
criteria bevatten of als basis gebruiken die 
direct of indirect gebaseerd zijn op het 
geslacht van de werknemers.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, niet beperkt tot situaties 
waarin vrouwelijke en mannelijke 
werknemers voor dezelfde werkgever 
werken, maar kan zij tot die ene bron 
worden uitgebreid. De beoordeling wordt 
evenmin beperkt tot werknemers die 

Schrappen



PE699.048v01-00 94/187 AM\1241218NL.docx

NL

tegelijkertijd met de betrokken werknemer 
in dienst zijn. Bij gebrek aan een reële 
referentiepersoon wordt een vergelijking 
met een hypothetische referentiepersoon 
of het gebruik van ander bewijsmateriaal 
als aanknopingspunt voor een vermoeden 
van vermeende discriminatie toegestaan.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, niet beperkt tot situaties 
waarin vrouwelijke en mannelijke 
werknemers voor dezelfde werkgever 
werken, maar kan zij tot die ene bron 
worden uitgebreid. De beoordeling wordt 
evenmin beperkt tot werknemers die 
tegelijkertijd met de betrokken werknemer 
in dienst zijn. Bij gebrek aan een reële 
referentiepersoon wordt een vergelijking 
met een hypothetische referentiepersoon 
of het gebruik van ander bewijsmateriaal 
als aanknopingspunt voor een vermoeden 
van vermeende discriminatie toegestaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 573
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid 
verrichten, niet beperkt tot situaties 
waarin vrouwelijke en mannelijke 
werknemers voor dezelfde werkgever 
werken, maar kan zij tot die ene bron 
worden uitgebreid. De beoordeling wordt 
evenmin beperkt tot werknemers die 
tegelijkertijd met de betrokken werknemer 
in dienst zijn. Bij gebrek aan een reële 
referentiepersoon wordt een vergelijking 
met een hypothetische referentiepersoon 
of het gebruik van ander bewijsmateriaal 
als aanknopingspunt voor een vermoeden 
van vermeende discriminatie toegestaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 574
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn.
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wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden 
van vermeende discriminatie toegestaan.

Or. hu

Motivering

Wij zijn van mening dat een dergelijke vage en onduidelijke bepaling niet voldoet aan de 
vereisten van duidelijke regelgeving of rechtszekerheid, en dat het de reikwijdte van de 
vergelijking praktisch onbeperkt maakt. De bepaling hierboven is met name tegenstrijdig 
omdat werkgevers de betwiste discriminatie alleen kunnen rechtvaardigen of onderbouwen op 
basis van objectieve criteria (artikel 4, lid 3).

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
werknemers voor dezelfde werkgever 
werken, maar kan zij tot die ene bron 
worden uitgebreid, alsmede tot 
sectoroverschrijdende vergelijkingen op 
basis van de gegevens die werden 
verzameld door het toezichtsorgaan. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn of tot 
dezelfde sector of tot werknemers van 
hetzelfde bedrijf. Bij gebrek aan een reële 
referentiepersoon wordt een vergelijking 
met een hypothetische referentiepersoon, 
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op basis van de in artikel 4, lid 3, bedoelde 
objectieve en genderneutrale criteria, of 
het gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan. 
Werkgevers raadplegen de 
vertegenwoordigers van werknemers over 
de vaststelling van de referentiepersoon. 
Met behulp van de referentiepersoon is 
het gemakkelijker om 
sectoroverschrijdende vergelijkingen te 
maken.

Or. en

Amendement 576
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt het gebruik van ander 
bewijsmateriaal als aanknopingspunt voor 
een vermoeden van vermeende 
discriminatie toegestaan, in het bijzonder 
ten aanzien van bestaande collectieve 
arbeidsovereenkomsten en met 
inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de bewuste onderneming. 
De invoering van een dergelijk 
vergelijkingsmechanisme mag geen 
administratieve of financiële belasting 
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vormen voor de ondernemingen en in 
bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen en micro-
ondernemingen. Reeds bestaande 
nationale indicatoren moeten worden 
gebruikt.

Or. fr

Amendement 577
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar 
wordt zij tot die ene bron en tot 
sectoroverschrijdende vergelijkingen 
uitgebreid. De beoordeling wordt evenmin 
beperkt tot werknemers die tegelijkertijd 
met de betrokken werknemer of in dezelfde 
sector in dienst zijn of tot werknemers die 
hun taken in dezelfde dienst verrichten. 
Bij gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon, op basis 
van de in artikel 3 bedoelde en met de 
sociale partners overeengekomen criteria, 
of het gebruik van ander bewijsmateriaal 
als aanknopingspunt voor een vermoeden 
van vermeende discriminatie toegestaan. 
Met behulp van de hypothetische 
referentiepersoon is het gemakkelijker om 
sectoroverschrijdende vergelijkingen te 
maken.

Or. en
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Amendement 578
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid uitvoeren, 
niet beperkt tot situaties waarin 
werknemers van een ander gender voor 
dezelfde werkgever werken, maar kan zij 
tot die ene bron worden uitgebreid en 
kunnen sectoroverschrijdende 
vergelijkingen worden toegestaan. De 
beoordeling wordt niet beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn of die 
in dezelfde sector of voor dezelfde 
werkgever werken als de betrokken 
werknemer. Bij gebrek aan een reële 
referentiepersoon wordt een vergelijking 
met een hypothetische referentiepersoon, 
op basis van de criteria als bedoeld in 
lid 3, of het gebruik van ander 
bewijsmateriaal als aanknopingspunt voor 
een vermoeden van vermeende 
discriminatie toegestaan. Met behulp van 
de hypothetische referentiepersoon is het 
gemakkelijker om sectoroverschrijdende 
vergelijkingen te maken.

Or. en

Amendement 579
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4



PE699.048v01-00 100/187 AM\1241218NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan, zoals 
het gebruik van de classificatie die door 
de sociale partners is vastgesteld in de 
collectieve overeenkomsten ter referentie, 
ondertekend door de meest 
representatieve organisaties.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
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werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer of in dezelfde sector 
als de betrokken werknemer in dienst zijn. 
Bij gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon, op basis 
van de criteria als bedoeld in lid 3, of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan. Met 
behulp van de hypothetische 
referentiepersoon is het gemakkelijker om 
sectoroverschrijdende vergelijkingen te 
maken.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan, zoals 
een verwijzing naar een bestaande 
indeling op basis van collectieve 
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overeenkomsten van sociale partners op 
bedrijfstak- of sectorniveau.

Or. en

Amendement 582
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met ander 
bewijsmateriaal als aanknopingspunt voor 
een vermoeden van vermeende 
discriminatie toegestaan, zoals een 
verwijzing naar een classificatie op basis 
van sectorale collectieve overeenkomsten 
van de sociale partners.

Or. it

Amendement 583
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 4. Wanneer beloningsverschillen toe 
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te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden 
van vermeende discriminatie toegestaan.

te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Indien 
een vergelijking wordt gemaakt van 
gegevens uit verschillende perioden, moet 
worden gewaarborgd dat rekening wordt 
gehouden met adequate micro- en macro-
economische individuele omstandigheden 
van specifieke perioden.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met een 
hypothetische referentiepersoon of het 
gebruik van ander bewijsmateriaal als 
aanknopingspunt voor een vermoeden van 
vermeende discriminatie toegestaan.

4. Wanneer beloningsverschillen toe 
te schrijven zijn aan één bron waarbij de 
beloningsvoorwaarden zijn vastgesteld, 
wordt de beoordeling of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, 
niet beperkt tot situaties waarin 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor dezelfde werkgever werken, maar kan 
zij tot die ene bron worden uitgebreid. De 
beoordeling wordt evenmin beperkt tot 
werknemers die tegelijkertijd met de 
betrokken werknemer in dienst zijn. Bij 
gebrek aan een reële referentiepersoon 
wordt een vergelijking met gebruik van 
ander bewijsmateriaal als aanknopingspunt 
voor een vermoeden van vermeende 
discriminatie toegestaan.
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Or. en

Motivering

In micro- en kleine ondernemingen voeren werknemers vaak verschillende taken uit en is er in 
het bedrijf vaak geen vrouwelijke of mannelijke referentiepersoon voor dezelfde taken. Een 
vergelijking van de taken zou derhalve nooit de realiteit kunnen weerspiegelen, en een 
hypothetische referentiepersoon nog minder.

Amendement 585
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Arbeid wordt gelijkwaardig geacht 
indien op basis van een vergelijking van 
twee groepen werknemers die niet 
willekeurig zijn samengesteld het 
uitgevoerde werk vergelijkbaar is, op basis 
van een algehele beoordeling van de 
vereisten en de aard van het werk, en 
criteria zoals kennis en vaardigheden, 
verantwoordelijkheid, werklast en 
inspanning. Bij de beoordeling van de 
aard van het werk, moet specifiek 
rekening worden gehouden met 
arbeidsomstandigheden. Om twijfel te 
vermijden, zijn arbeidstijden geen 
relevante factor. Indien beroepservaring 
in overweging moet worden genomen als 
een factor om te bepalen of arbeid 
gelijkwaardig is, draagt de partij die stelt 
dat met een dergelijke factor rekening 
moet worden gehouden de bewijslast om 
aan te tonen dat aanvullende 
beroepservaring in het algemeen – en niet 
alleen in specifieke gevallen – 
meerwaarde oplevert voor het werk dat 
daadwerkelijk wordt verricht door de 
werknemers.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer voor de vaststelling van 
de beloning gebruik wordt gemaakt van 
een systeem voor functiewaardering en -
indeling, berust dit systeem op criteria die 
voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers dezelfde zijn, en zodanig zijn 
opgezet dat elke discriminatie op grond 
van geslacht is uitgesloten.

5. Wanneer voor de vaststelling van 
de beloning gebruik wordt gemaakt van 
een systeem voor functiewaardering en -
indeling, berust dit systeem op criteria die 
voor alle werknemers in al hun diversiteit 
dezelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat 
elke vorm van discriminatie, met name 
discriminatie op grond van geslacht, is 
uitgesloten en dat wordt gewaarborgd dat 
vaardigheden die in verband worden 
gebracht met voornamelijk door vrouwen 
uitgevoerde banen op waarde worden 
geschat. De lidstaten zorgen er in dit 
verband voor dat werkgevers en de sociale 
partners met het oog op de vaststelling 
van de beloning over de nodige 
instrumenten en richtsnoeren beschikken 
voor het invoeren van systemen voor 
genderneutrale functiewaardering en 
‑indeling.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer voor de vaststelling van 
de beloning gebruik wordt gemaakt van 
een systeem voor functiewaardering en -

5. Met het oog op de vaststelling van 
de beloning zorgen de lidstaten ervoor dat 
werkgevers en de vertegenwoordigers van 
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indeling, berust dit systeem op criteria die 
voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers dezelfde zijn, en zodanig zijn 
opgezet dat elke discriminatie op grond 
van geslacht is uitgesloten.

werknemers over de nodige instrumenten 
en richtsnoeren beschikken voor het 
invoeren van systemen voor 
genderneutrale functiewaardering en 
‑indeling. Deze systemen voor 
functiewaardering en ‑indeling berusten 
op genderneutrale criteria die zodanig zijn 
opgezet dat elke discriminatie op grond 
van geslacht is uitgesloten en dat de 
vaardigheden die verband houden met 
door vrouwen gedomineerde banen niet 
worden ondergewaardeerd.

Or. en

Amendement 588
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer voor de vaststelling van 
de beloning gebruik wordt gemaakt van 
een systeem voor functiewaardering en -
indeling, berust dit systeem op criteria die 
voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers dezelfde zijn, en zodanig zijn 
opgezet dat elke discriminatie op grond 
van geslacht is uitgesloten.

5. Met het oog op de vaststelling van 
de beloning zorgen de lidstaten ervoor dat 
werkgevers en de sociale partners over de 
nodige instrumenten en richtsnoeren 
beschikken voor het invoeren van 
systemen voor genderneutrale 
functiewaardering en ‑indeling. Deze 
systemen voor functiewaardering en 
‑indeling berusten op genderneutrale 
criteria die zodanig zijn opgezet dat elke 
vorm van discriminatie is uitgesloten en 
dat de vaardigheden die verband houden 
met door vrouwen gedomineerde banen 
niet worden ondergewaardeerd.

Or. en

Amendement 589
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Radan 
Kanev, Frances Fitzgerald, Loucas Fourlas, Deirdre Clune
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer voor de vaststelling van 
de beloning gebruik wordt gemaakt van 
een systeem voor functiewaardering en -
indeling, berust dit systeem op criteria die 
voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers dezelfde zijn, en zodanig zijn 
opgezet dat elke discriminatie op grond 
van geslacht is uitgesloten.

5. Wanneer voor de vaststelling van 
de beloning gebruik wordt gemaakt van 
een systeem voor functiewaardering en -
indeling, berust dit systeem op objectieve 
criteria die voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers dezelfde zijn, en zodanig zijn 
opgezet dat elke discriminatie op grond 
van geslacht is uitgesloten.

Or. en

Amendement 590
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In het geval van 
beloningsbepalingen die zijn verankerd in 
voor de werkgever bindende collectieve 
overeenkomsten wordt ervan uitgegaan 
dat deze bepalingen geschikt zijn. 
Activiteiten die op basis van deze 
bepalingen in verschillende 
beloningsgroepen worden ingedeeld, 
worden beschouwd als arbeid die niet 
gelijk of gelijkwaardig is, mits de 
bepalingen geen inbreuk vormen op lid 5 
van dit artikel.

Or. en

Amendement 591
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis.
Beloningstransparantiemaatregele

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

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Werkgevers zorgen ervoor dat 
vacatures, functiebenamingen en 
aanwervingsprocedures genderneutraal 
zijn.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van Schrappen
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de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken. Bovendien ontvangt de 
sollicitant, eveneens voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek, op verzoek informatie 
over het gemiddelde beloningsniveau voor 
categorieën van werknemers die arbeid 
uitvoeren die gelijk is aan de functie 
waarop gesolliciteerd wordt of die 
gelijkwaardig is aan die functie. De 
sollicitant ontvangt eveneens informatie 
over de objectieve, genderneutrale criteria 
waarop het gemiddelde beloningsniveau 
gebaseerd is.

Or. en

Amendement 596
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning voor een 
functie waarop gesolliciteerd wordt, op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria. Deze informatie wordt vermeld in 
een gepubliceerde vacature of wordt 
anderszins voorafgaand aan het 
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sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken. De sollicitant ontvangt, 
op verzoek en voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek, informatie over het 
gemiddelde beloningsniveau voor 
categorieën van werknemers die arbeid 
uitvoeren die gelijk is aan de functie 
waarop gesolliciteerd wordt of die 
gelijkwaardig is aan die functie. De 
sollicitant ontvangt bovendien informatie 
over de objectieve, genderneutrale criteria 
waarop het gemiddelde beloningsniveau 
gebaseerd is.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

1. Sollicitanten ontvangen van de 
potentiële werkgever automatisch 
informatie over de door het bedrijf in 
verband met de baan toegepaste 
collectieve overeenkomst, waar van 
toepassing, het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning en het 
gemiddelde beloningsniveau van de baan 
waarvoor de sollicitant heeft gesolliciteerd 
of van gelijkwaardige arbeid, op basis van 
de eveneens meegedeelde objectieve, 
genderneutrale criteria die worden 
gehanteerd voor de vaststelling van de 
beloningsniveaus. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
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hoeft te verzoeken.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

1. Sollicitanten die de laatste fase van 
de aanwervingsprocedure hebben bereikt, 
hebben het recht van de potentiële 
werkgever informatie te ontvangen over de 
beloningsschaal die op basis van 
objectieve, genderneutrale criteria voor de 
betrokken functie moet worden toegekend.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
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worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

worden toegekend. Deze informatie wordt 
op verzoek verstrekt.

Or. en

Amendement 600
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve criteria voor de 
betrokken functie, die geen onderscheid 
maken tussen mannen en vrouwen, moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan of bij 
aanvang van het sollicitatiegesprek aan de 
sollicitant verstrekt, zonder dat de 
sollicitant daarom hoeft te verzoeken.

Or. es

Amendement 601
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
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basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

basis van objectieve, geslachtsneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

Or. en

Amendement 602
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die op 
basis van objectieve, genderneutrale 
criteria voor de betrokken functie moet 
worden toegekend. Deze informatie wordt 
vermeld in een gepubliceerde vacature of 
wordt anderszins voorafgaand aan het 
sollicitatiegesprek aan de sollicitant 
verstrekt, zonder dat de sollicitant daarom 
hoeft te verzoeken.

1. Sollicitanten hebben het recht van 
de potentiële werkgever informatie te 
ontvangen over het aanvangsniveau of de 
aanvangsschaal van de beloning die voor 
de betrokken functie moet worden 
toegekend, zoals een verwijzing naar een 
classificatie op basis van sectorale 
collectieve overeenkomsten van de sociale 
partners. Deze informatie wordt 
voorafgaand aan het sollicitatiegesprek aan 
de sollicitant verstrekt, zonder dat de 
sollicitant daarom hoeft te verzoeken.

Or. it

Amendement 603
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De informatie over de schaal van 
de beloning die in eerste instantie 
overeenkomstig lid 1 wordt verstrekt, 
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belemmert ondernemers, werknemers en 
sociale partners niet een akkoord te 
bereiken over een beloning die buiten dat 
bereik valt.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Werkgevers zorgen ervoor dat 
vacatures, functiebenamingen en 
aanwervingsprocedures genderneutraal 
zijn.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Werkgevers mogen sollicitanten 
mondeling noch schriftelijk, persoonlijk 
noch via een vertegenwoordiger, vragen 
stellen over hun beloning in het kader van 
eerdere arbeidsrelaties.

Schrappen

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Werkgevers mogen sollicitanten 
mondeling noch schriftelijk, persoonlijk 
noch via een vertegenwoordiger, vragen 
stellen over hun beloning in het kader van 
eerdere arbeidsrelaties.

Schrappen

Or. en

Amendement 607
Jessica Stegrud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Werkgevers mogen sollicitanten 
mondeling noch schriftelijk, persoonlijk 
noch via een vertegenwoordiger, vragen 
stellen over hun beloning in het kader van 
eerdere arbeidsrelaties.

Schrappen

Or. en

Amendement 608
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Werkgevers mogen sollicitanten 
mondeling noch schriftelijk, persoonlijk 

2. Werkgevers mogen sollicitanten 
mondeling noch schriftelijk, persoonlijk 
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noch via een vertegenwoordiger, vragen 
stellen over hun beloning in het kader van 
eerdere arbeidsrelaties.

noch via een vertegenwoordiger, vragen 
stellen over hun beloning in het kader van 
eerdere arbeidsrelaties, mits de sollicitant 
uit vrije wil verklaart er geen problemen 
mee te hebben om dergelijke informatie te 
verstrekken.

Or. es

Amendement 609
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Werkgevers mogen sollicitanten 
mondeling noch schriftelijk, persoonlijk 
noch via een vertegenwoordiger, vragen 
stellen over hun beloning in het kader van 
eerdere arbeidsrelaties.

2. Werkgevers mogen sollicitanten 
noch persoonlijk noch via een 
vertegenwoordiger vragen stellen over hun 
beloning in het kader van eerdere 
arbeidsrelaties.

Or. it

Amendement 610
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Werkgevers zorgen ervoor dat 
vacatures, functiebenamingen en 
aanwervingsprocedures genderneutraal 
zijn en dat de informatie op verzoek wordt 
verstrekt in vormen die toegankelijk zijn 
voor mensen met een handicap, 
overeenkomstig het recht van de Unie, 
met name Richtlijn (EU) 2016/2102 en 
Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en
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Amendement 611
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Werkgevers zorgen ervoor dat 
vacatures, functiebenamingen en 
aanwervingsprocedures genderneutraal 
zijn.

Or. en

Amendement 612
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, met 
inbegrip van vakbonden 
(werknemersvertegenwoordigers), een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers, 
met inbegrip van alle beloningselementen 
die zijn samengesteld uit loon of salaris en 
alle andere voordelen die direct of indirect 
in geld of in natura door de werkgever 
aan de werknemer worden betaald. Deze 
criteria zijn genderneutraal en in 
overeenstemming met de criteria die zijn 
vastgelegd in artikel 4. De informatie 
wordt op verzoek verstrekt in vormen die 
toegankelijk zijn voor werknemers met 
een handicap, overeenkomstig het recht 
van de Unie, met name 
Richtlijn (EU) 2016/2102 en 
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Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 613
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers 
indien hij hierover beschikt. Indien een 
dergelijke beschrijving wordt verschaft in 
het kader van collectieve 
onderhandelingen, is de verplichting uit 
hoofde van dit artikel ook niet van 
toepassing. Deze verplichting geldt ook 
niet als beloningsniveaus en 
loopbaanontwikkeling worden gebaseerd 
op de verwezenlijking van door beide 
partijen aanvaarde doelstellingen.
De in het vorige lid bedoelde criteria 
maken geen onderscheid tussen mannen 
en vrouwen en zijn objectief.

Or. es

Amendement 614
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 

De werkgever stelt zijn werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, met 
inbegrip van vakbonden 
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bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

(werknemersvertegenwoordigers), een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers, 
met inbegrip van alle beloningselementen 
die zijn samengesteld uit loon of salaris en 
alle andere voordelen die direct of indirect 
in geld of in natura door de werkgever 
aan de werknemer worden betaald. Deze 
criteria zijn genderneutraal en in 
overeenstemming met de criteria die zijn 
vastgelegd in artikel 4.

Or. en

Amendement 615
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers, 
met inbegrip van alle beloningselementen 
die zijn samengesteld uit loon of salaris en 
alle andere voordelen die direct of indirect 
in geld of in natura door de werkgever 
aan de werknemer worden betaald. Deze 
criteria zijn genderneutraal en in 
overeenstemming met de criteria die zijn 
vastgelegd in artikel 4.

Or. en

Amendement 616
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal en 
houden verband met de detectie van 
directe en indirecte discriminatie die aan 
de basis ligt van beloningsdiscriminatie 
tussen mannen en vrouwen.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
De lidstaten hebben in dit verband 
specifiek aandacht voor micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen. Deze criteria zijn 
genderneutraal.

Or. en

Amendement 618
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal in 
overeenstemming met de criteria die zijn 
vastgelegd in artikel 4.

Or. en

Amendement 619
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de 
werknemers. Deze criteria zijn 
genderneutraal.

De werkgever maakt de classificatie van 
het minimumloon op basis van de 
sectorale collectieve overeenkomsten van 
de sociale partners, alsmede vaste premies 
en/of hogere premies die gekoppeld zijn 
aan persoonlijke en/of bedrijfsresultaten, 
gemakkelijk toegankelijk voor zijn 
werknemers.

Or. it

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus van de 
werknemers. Deze criteria zijn 
genderneutraal en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijken.

Or. en

Amendement 622
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een De werkgever stelt zijn werknemers een 



PE699.048v01-00 124/187 AM\1241218NL.docx

NL

gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

gemakkelijk toegankelijke beschrijving in 
een praktisch formaat ter beschikking van 
de criteria voor het bepalen van de 
beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

Or. hu

Amendement 623
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn geslachtsneutraal.

Or. en

Amendement 624
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus van de 
werknemers. Deze criteria zijn 
genderneutraal.

Or. en
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Amendement 625
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkgever stelt zijn werknemers een 
gemakkelijk toegankelijke beschrijving ter 
beschikking van de criteria voor het 
bepalen van de beloningsniveaus en de 
loopbaanontwikkeling van de werknemers. 
Deze criteria zijn genderneutraal.

De werkgever stelt zijn werknemers een 
beschrijving ter beschikking van de criteria 
voor het bepalen van de beloningsniveaus 
en de loopbaanontwikkeling van de 
werknemers. Deze criteria zijn 
genderneutraal.

Or. en

Amendement 626
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
werknemers en hun vakbonden 
werkgevers kunnen verzoeken om 
duidelijke en volledige informatie over de 
beloningsniveaus, uitgesplitst per 
geslacht, voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten. Deze informatie omvat 
aanvullende of variabele onderdelen 
bovenop het vaste basissalaris, zoals 
betalingen in natura, op prestaties 
gebaseerde betalingen en bonussen. Deze 
informatie bevat eveneens gegevens over 
de criteria voor functiewaardering die 
worden gehanteerd voor het vaststellen 
van de beloning voor categorieën van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten.

Or. en



PE699.048v01-00 126/187 AM\1241218NL.docx

NL

Amendement 627
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Verbod op bepalingen inzake de 
geheimhouding van salarissen

De lidstaten treffen maatregelen om 
contractuele voorwaarden te verbieden die 
zijn bedoeld om te verhinderen dat een 
werknemer informatie over zijn beloning 
bekendmaakt of inlichtingen inwint over 
de beloning van dezelfde of andere 
categorieën werknemers.

Or. en

Amendement 628
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 duidelijke 
en volledige informatie te ontvangen over 
zijn individuele beloningsniveau en de naar 
gender uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid uitvoeren die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne, alsmede 
over het beloningsverschil tussen mannen 
en vrouwen en het mediane 
beloningsverschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers die bij dezelfde 
werkgever in dienst zijn. Werkgevers 
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verstrekken werknemers op verzoek 
informatie over de methode die wordt 
gebruikt voor de vaststelling van de 
beloningsniveaus en de beloning voor 
categorieën van werknemers, met inbegrip 
van eventuele systemen voor 
functiewaardering en ‑indeling, alsmede 
over het algehele beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen bij de werkgever in 
kwestie.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 duidelijke 
en volledige informatie te ontvangen over 
zijn individuele beloningsniveau en de naar 
geslacht uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid verrichten die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne. Dit omvat 
informatie over de manier waarop de 
beloningsniveaus werden vastgesteld, met 
inbegrip van een eventueel bestaand 
systeem voor functiewaardering en 
‑indeling. Werknemersvertegenwoordigers 
hebben eveneens het recht om informatie 
te ontvangen over de manier waarop de 
beloning voor elke categorie van 
werknemers wordt vastgesteld.

Or. en

Amendement 630
Radan Kanev, Romana Tomc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer van een bedrijf met 
meer dan 200 werknemers heeft het recht 
om overeenkomstig de leden 3 en 4 
informatie te ontvangen over zijn 
individuele beloningsniveau en de naar 
geslacht uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid verrichten die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne. In het 
geval van bedrijven die gebonden zijn 
door collectieve overeenkomsten en/of 
deze overeenkomsten toepassen, volstaat 
een verwijzing naar de toepasselijke 
collectieve overeenkomst.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer ontvangt 
overeenkomstig de leden 4 en 5 jaarlijks 
duidelijke en volledige informatie over het 
gemiddelde en mediane beloningsverschil 
tussen alle werknemers in het bedrijf, 
alsmede over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne. Dit omvat 
informatie over de manier waarop de 
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beloningsniveaus werden vastgesteld, met 
inbegrip van een bestaand systeem voor 
functiewaardering en ‑indeling.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer van een bedrijf met 
meer dan 200 werknemers heeft het recht 
om overeenkomstig de leden 3 en 4 
informatie te ontvangen over zijn 
individuele beloningsniveau en de naar 
geslacht uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid verrichten die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne. In het 
geval van bedrijven die gebonden zijn 
door collectieve overeenkomsten en/of 
deze overeenkomsten toepassen, volstaat 
een verwijzing naar de toepasselijke 
collectieve overeenkomst.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 duidelijke 
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te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

en volledige informatie te ontvangen over 
zijn individuele beloningsniveau en de naar 
geslacht uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid verrichten die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne. In het 
geval van bedrijven die gebonden zijn 
door collectieve overeenkomsten en/of 
deze overeenkomsten toepassen, volstaat 
een verwijzing naar de toepasselijke 
collectieve overeenkomst.

Or. en

Amendement 634
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over de criteria die worden 
gebruikt voor de vaststelling van 
beloningsniveaus en voor de evaluatie van 
de verwezenlijking van doelstellingen voor 
categorieën van werknemers die arbeid 
verrichten die gelijk of gelijkwaardig is aan 
de zijne. Dergelijke criteria zijn in 
overeenstemming met het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. es

Amendement 635
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne. In het geval 
van werkgevers die gebonden zijn door 
collectieve loonovereenkomsten volstaat 
een verwijzing naar de toepasselijke 
collectieve loonovereenkomst.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer wiens werkgever 
ten minste 50 werknemers in dienst heeft, 
heeft het recht om overeenkomstig de 
leden 3 en 4 informatie te ontvangen over 
zijn individuele beloningsniveau en de naar 
geslacht uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid verrichten die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne, mits deze 
informatie nog niet werd meegedeeld aan 
de werknemersvertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 637
Atidzhe Alieva-Veli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne. Een dergelijk 
verzoek kan niet meer dan twee keer per 
jaar worden ingediend.

Or. en

Amendement 638
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Werknemers bij ondernemingen 
met meer dan vijftig werknemers hebben 
het recht om overeenkomstig de leden 3 
en 4 informatie te ontvangen over zijn 
individuele beloningsniveau en de naar 
geslacht uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid verrichten die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne.

Or. fr

Amendement 639
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 

1. Een werknemer bij een bedrijf met 
meer dan 250 werknemers heeft het recht 
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te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

om overeenkomstig de leden 3 en 4 
informatie te ontvangen over zijn 
individuele beloningsniveau en de naar 
geslacht uitgesplitste gemiddelde 
beloningsniveaus voor categorieën van 
werknemers die arbeid verrichten die gelijk 
of gelijkwaardig is aan de zijne.

Or. it

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 
voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over beloningsverschillen en 
verschillen in mediane beloning, naar 
geslacht uitgesplitst in de 
beloningsstatistieken, voor categorieën 
van werknemers die voor dezelfde 
werkgever arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over zijn individuele 
beloningsniveau en de naar geslacht 
uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus 

1. Een werknemer heeft het recht om 
overeenkomstig de leden 3 en 4 informatie 
te ontvangen over het naar geslacht 
uitgesplitste beloningsverschil en mediane 
beloningsverschil voor categorieën van 
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voor categorieën van werknemers die 
arbeid verrichten die gelijk of 
gelijkwaardig is aan de zijne.

werknemers die in het kader van 
activiteiten voor de werkgever arbeid 
verrichten die gelijk of gelijkwaardig is aan 
de zijne.

Or. en

Amendement 642
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde de bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen, mag 
alleen om de in lid 1 bedoelde informatie 
worden verzocht in situaties waarin geen 
risico bestaat dat persoonsgegevens van 
derden worden bekendgemaakt en 
wanneer de werknemer “prima facie”-
bewijs aanlevert dat sprake is van 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht. Bij twijfels hieromtrent 
raadpleegt de ondernemer of de 
werkgever – of in voorkomend geval diens 
vakbondsvertegenwoordiger – de 
nationale autoriteit voor de bescherming 
van persoonsgegevens.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Werknemersvertegenwoordigers 
hebben het recht om informatie te 
ontvangen over de manier waarop de 
beloning voor elke categorie van 
werknemers wordt vastgesteld en over de 
gemiddelde beloningsniveaus.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen.

Schrappen

Or. en



PE699.048v01-00 136/187 AM\1241218NL.docx

NL

Amendement 646
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen.

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers binnen een redelijk tijdskader 
in kennis van hun recht om de in lid 1 
bedoelde informatie te ontvangen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen.

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen en van de stappen die de 
werknemers moeten zetten om dit recht uit 
te oefenen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen.

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen en van de stappen die de 
werknemers moeten zetten om dit recht uit 
te oefenen.

Or. en

Amendement 649
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen.

2. De werkgever stelt al zijn 
werknemers jaarlijks in kennis van hun 
recht om om de in lid 1 bedoelde 
informatie te verzoeken en deze te 
ontvangen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
termijn aan werknemers die daarom 
verzoeken. De informatie wordt in 
toegankelijke formats verstrekt aan 

3. Werknemers hebben het recht om 
de in lid 1 bedoelde informatie te 
ontvangen wanneer zij daarom verzoeken. 
De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
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werknemers met een handicap die daarom 
verzoeken.

termijn en uiterlijk binnen twee maanden 
aan werknemers die daarom verzoeken. De 
informatie wordt schriftelijk verstrekt en 
de werkgever bewaart het bewijs van 
overdracht of ontvangst in elektronische 
vorm.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
termijn aan werknemers die daarom 
verzoeken. De informatie wordt in 
toegankelijke formats verstrekt aan 
werknemers met een handicap die daarom 
verzoeken.

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen één maand aan 
werknemers die daarom verzoeken. De 
informatie wordt schriftelijk verstrekt en 
de werkgever bewaart het bewijs van 
overdracht of ontvangst in elektronische 
vorm. De informatie wordt in toegankelijke 
formats verstrekt aan werknemers met een 
handicap die daarom verzoeken.

Or. en

Amendement 652
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
termijn aan werknemers die daarom 
verzoeken. De informatie wordt in 
toegankelijke formats verstrekt aan 
werknemers met een handicap die daarom 
verzoeken.

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen twee maanden 
aan werknemers die daarom verzoeken. De 
informatie wordt in toegankelijke formats 
verstrekt aan werknemers met een 
handicap die daarom verzoeken.
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Or. en

Amendement 653
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
termijn aan werknemers die daarom 
verzoeken. De informatie wordt in 
toegankelijke formats verstrekt aan 
werknemers met een handicap die daarom 
verzoeken.

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een termijn 
van drie maanden aan werknemers die 
daarom verzoeken. In het geval van niet-
naleving van de termijn, moet hiervoor 
aan de werknemer een afdoende 
motivering worden verstrekt. De 
informatie wordt in toegankelijke formats 
verstrekt aan werknemers met een 
handicap die daarom verzoeken.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
termijn aan werknemers die daarom 
verzoeken. De informatie wordt in 
toegankelijke formats verstrekt aan 
werknemers met een handicap die daarom 
verzoeken.

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie schriftelijk binnen een 
redelijke termijn van niet meer dan twee 
maanden na ontvangst van het verzoek 
van de werknemer. De informatie wordt in 
toegankelijke formats verstrekt aan 
werknemers met een handicap die daarom 
verzoeken.

Or. en



PE699.048v01-00 140/187 AM\1241218NL.docx

NL

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
termijn aan werknemers die daarom 
verzoeken. De informatie wordt in 
toegankelijke formats verstrekt aan 
werknemers met een handicap die daarom 
verzoeken.

3. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie binnen een redelijke 
termijn aan werknemers die daarom 
verzoeken. De informatie wordt alleen 
verstrekt indien de bekendmaking ervan 
geen informatie onthult over de 
beloningsniveaus van een individuele 
werknemer en wordt in toegankelijke 
formats verstrekt aan werknemers met een 
handicap die daarom verzoeken.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 
vertegenwoordigers of een orgaan voor 
gelijke behandeling.

4. Werknemers hebben het recht de in 
lid 1 bedoelde informatie op te vragen via 
hun vertegenwoordigers of een orgaan voor 
gelijke behandeling, zodat 
vertrouwelijkheid en anonimiteit worden 
gewaarborgd. Werknemers hebben het 
recht om, persoonlijk of via hun 
werknemersvertegenwoordigers, 
aanvullende verduidelijkingen en details 
op te vragen met betrekking tot de 
verstrekte gegevens en om een met 
redenen omkleed antwoord te ontvangen. 
Werknemersvertegenwoordigers, met 
inbegrip van vakbonden, mogen voor een 
werknemer informatie inwinnen over het 
beloningsniveau, uitgesplitst naar 
geslacht en categorie van werknemers.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 
vertegenwoordigers of een orgaan voor 
gelijke behandeling.

4. Werknemers hebben het recht om 
de in lid 1 bedoelde informatie op te 
vragen via hun vertegenwoordigers en een 
orgaan voor gelijke behandeling of een 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 658
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 
vertegenwoordigers of een orgaan voor 
gelijke behandeling.

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via 
werknemersorganisaties of een orgaan 
voor gelijke behandeling.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 
vertegenwoordigers of een orgaan voor 
gelijke behandeling.

4. Werknemers hebben het recht om 
de in lid 1 bedoelde informatie op te 
vragen via de 
werknemersvertegenwoordigers of een 
orgaan voor gelijke behandeling.

Or. en

Amendement 660
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 
vertegenwoordigers of een orgaan voor 
gelijke behandeling.

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 
vertegenwoordigers.

Or. es

Motivering

Het is in het algemeen onevenredig om een officieel orgaan een rol te laten spelen in de 
toegang tot bedrijfsinformatie. Ook doet dit afbreuk aan de versterking van de rol van sociale 
partners.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 

4. Werknemers kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie opvragen via hun 
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vertegenwoordigers of een orgaan voor 
gelijke behandeling.

vertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 662
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Werknemersvertegenwoordigers 
mogen voor een werknemer informatie 
inwinnen over het beloningsniveau, 
uitgesplitst naar gender en categorie van 
werknemers. Werknemers hebben het 
recht te worden geïnformeerd over de 
personen die zijn opgenomen in de 
categorie van werknemers die door de 
werkgever wordt gebruikt voor de 
berekening van de mediane 
beloningsniveaus overeenkomstig lid 1.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De informatie wordt verstrekt in 
formats die toegankelijk zijn voor 
werknemers met een handicap.
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Or. en

Amendement 664
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Werknemers wordt niet belet hun 
beloning vrijwillig bekend te maken met 
het oog op de handhaving van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

Schrappen

Or. it

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Werknemers wordt niet belet hun 
beloning vrijwillig bekend te maken met 
het oog op de handhaving van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

5. Werknemers wordt in geen geval 
belet hun beloning vrijwillig bekend te 
maken binnen en buiten het bedrijf 
waarmee zij een arbeidsrelatie hebben. 
Contractuele voorwaarden en 
maatregelen die erop zijn gericht het 
vermogen van werknemers om hun 
beloning of gemiddelde beloningsniveaus 
bekend te maken, met name aan hun 
collega’s of vakbond, te beperken of die 
erop zijn gericht deze bekendmaking te 
verbieden, zijn niet toegestaan.
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Or. en

Amendement 666
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Werknemers wordt niet belet hun 
beloning vrijwillig bekend te maken met 
het oog op de handhaving van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

5. Werknemers wordt in geen geval 
belet hun beloning vrijwillig bekend te 
maken aan andere werknemers en aan 
hun vakbond. Met het oog op de 
toepassing van deze richtlijn stellen de 
lidstaten derhalve maatregelen vast om 
contractuele voorwaarden te verbieden die 
zijn bedoeld om te verhinderen dat 
werknemers deze informatie 
bekendmaken.

Or. en

Amendement 667
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Werknemers wordt niet belet hun 
beloning vrijwillig bekend te maken met 
het oog op de handhaving van het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid.

5. Werknemers wordt niet belet hun 
beloning vrijwillig bekend te maken met 
het oog op de verificatie van de 
toepassing, in hun concrete situatie, van 
de in lid 1 vastgestelde criteria en de 
daaruit voortvloeiende eerbiediging van 
het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Werkgevers kunnen eisen dat een 
werknemer die overeenkomstig dit artikel 
informatie heeft ontvangen, deze 
informatie uitsluitend gebruikt om zijn 
recht op gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te verdedigen, en de 
informatie niet anderszins verspreidt.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Werkgevers kunnen eisen dat een 
werknemer die overeenkomstig dit artikel 
informatie heeft ontvangen, deze 
informatie uitsluitend gebruikt om zijn 
recht op gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te verdedigen, en de 
informatie niet anderszins verspreidt.

6. Werknemers die overeenkomstig 
dit artikel informatie hebben ontvangen, 
mogen deze informatie voor elk doel 
gebruiken, in het bijzonder om hun recht 
op gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te verdedigen. 
Werknemers mogen dergelijke informatie 
delen met hun 
werknemersvertegenwoordigers en 
vakbonden.

Or. en
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Amendement 670
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Werkgevers kunnen eisen dat een 
werknemer die overeenkomstig dit artikel 
informatie heeft ontvangen, deze 
informatie uitsluitend gebruikt om zijn 
recht op gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te verdedigen, en de 
informatie niet anderszins verspreidt.

6. Werknemers die overeenkomstig 
dit artikel informatie hebben ontvangen, 
mogen deze informatie voor elk doel 
gebruiken, ook om hun recht op gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid te verdedigen. Werknemers mogen 
de verkregen informatie delen met hun 
werknemersvertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 671
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Werkgevers kunnen eisen dat een 
werknemer die overeenkomstig dit artikel 
informatie heeft ontvangen, deze 
informatie uitsluitend gebruikt om zijn 
recht op gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid te verdedigen, en de 
informatie niet anderszins verspreidt.

6. Werkgevers kunnen eisen dat een 
werknemer die overeenkomstig dit artikel 
informatie heeft ontvangen, deze 
informatie uitsluitend gebruikt om zijn 
recht op gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid ten opzichte van het 
andere geslacht te verdedigen, en de 
informatie niet anderszins verspreidt.

Or. es

Amendement 672
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Om de kosten en administratieve 
lasten voor werkgevers zoveel mogelijk te 
beperken, overwegen de lidstaten de 
ontwikkeling van instrumenten en 
richtsnoeren voor micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen teneinde de 
uitvoering van de in dit artikel 
vastgestelde verplichtingen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 673
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Werknemersorganisaties hebben 
ook recht op informatie als beschreven in 
lid 1 met betrekking tot alle werknemers.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. De lidstaten nemen, met 
inachtneming van hun respectieve 
arbeidsmarktmodellen en tradities, 
gepaste maatregelen om ervoor te zorgen 
dat werkgevers met ten minste 
500 werknemers het beloningsverschil 
tussen mannen en vrouwen in de 
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verschillende categorieën van werknemers 
in kaart brengen.

Or. en

Amendement 675
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 250 
werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers met ten minste 1 000 
werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. de

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers met ten minste 
500 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers met ten minste 
200 werknemers, of minder indien 
vastgesteld op nationaal niveau, 
verstrekken de volgende informatie over 
hun organisatie, overeenkomstig de 
leden 2, 3 en 5: In het geval van 
werkgevers die zijn gebonden aan 
toepasselijke overeenkomsten op sectoraal 
niveau wordt ervan uitgegaan dat zij de 
uitvoering van de rapportagevereisten van 
dit artikel naleven.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. De lidstaten voeren, met 
inachtneming van hun nationale 
arbeidsmarkttradities, gepaste 
maatregelen in om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers het beloningsverschil 
monitoren tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers voor 
verschillende categorieën van werknemers 
die gelijke of gelijkwaardige arbeid 
uitvoeren voor dezelfde werkgever, en 
hierover informatie verstrekken.

Or. en

Amendement 679
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, verstrekken de volgende informatie 
over hun organisatie, overeenkomstig de 
leden 2, 3 en 5, een verplichting die in 
geen geval geldt voor werkgevers met 
minder dan 250 werknemers:

Or. es

Motivering

Met het oog op de evenredigheid wordt aanbevolen deze maatregelen op te leggen aan 
bedrijven met minimaal 250 werknemers, in overeenstemming met de effectbeoordeling van 
de Europese Commissie. Ook vanuit een perspectief van bescherming van persoonsgegevens 
is het aanbevelenswaardig deze verplichting niet te doen gelden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers verstrekken zonder 
uitzondering de volgende informatie over 
hun organisatie aan hun werknemers, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. en

Amendement 681
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers met ten minste 
100 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. en

Amendement 682
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers met ten minste 
30 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers met ten minste 
50 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. en
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Amendement 684
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 250 
werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers met ten minste tien 
werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers verstrekken de 
volgende informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. en

Amendement 686
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers verstrekken de 
volgende informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:
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Or. en

Amendement 687
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werkgevers met ten minste 
250 werknemers verstrekken de volgende 
informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

1. Werkgevers verstrekken de 
volgende informatie over hun organisatie, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 5:

Or. en

Amendement 688
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Doel is te zorgen voor een gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk voor vrouwen en 
mannen. Deze statistiek komt niet overeen met deze doelstelling en legt ondernemingen 
administratieve verplichtingen op.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers;

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers;

(a) het beloningsverschil;

Or. en

Amendement 691
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers;

(a) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
dezelfde categorie;

Or. pl

Amendement 692
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers;

(a) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
indien dit meer dan 5 % bedraagt;

Or. es

Motivering

Een kloof van minder dan 5 % wordt verondersteld niet relevant te zijn en te worden 
veroorzaakt door factoren anders dan discriminatie.

Amendement 693
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
aanvullende of variabele componenten;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Doel is te zorgen voor een gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk voor vrouwen en 
mannen. Deze statistiek komt niet overeen met deze doelstelling en legt ondernemingen 
administratieve verplichtingen op.

Amendement 694
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
aanvullende of variabele componenten;

Schrappen
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Or. pl

Amendement 695
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
aanvullende of variabele componenten;

Schrappen

Or. es

Motivering

Voor werknemers is het totale beloningsniveau relevant en hier wordt ook naar verwezen in 
artikel 157 VWEU. Voorts worden de hoeveelheid informatie die van ondernemers wordt 
geëist en de administratieve lasten die worden veroorzaakt onevenredig als om gedetailleerde 
informatie wordt verzocht.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
aanvullende of variabele componenten;

Schrappen

Or. en

Amendement 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 
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Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beloningsverschil tussen alle 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
aanvullende of variabele componenten;

(b) het beloningsverschil in 
aanvullende of variabele componenten;

Or. en

Amendement 698
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
zonder handicap en vrouwelijke en 
mannelijke werknemers met een 
handicap, indien zij hun handicap hebben 
meegedeeld aan hun werkgever;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
zonder handicap en vrouwelijke en 
mannelijke werknemers met een 
handicap, indien zij hun handicap hebben 
meegedeeld aan hun werkgever;
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Or. en

Amendement 700
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers;

Schrappen

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers;

(c) het mediane beloningsverschil;

Or. en

Amendement 703
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers;

(c) het mediane beloningsverschil 
tussen vrouwelijke en mannelijke 
werknemers in dezelfde categorie;

Or. pl

Amendement 704
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers;

(c) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers, indien dit meer dan 5 % 
bedraagt;

Or. es

Motivering

Een kloof van minder dan 5 % wordt verondersteld niet relevant te zijn en te worden 
veroorzaakt door factoren anders dan discriminatie.

Amendement 705
Annika Bruna
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers in aanvullende of variabele 
componenten;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Doel is te zorgen voor een gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk voor vrouwen en 
mannen. Deze statistiek komt niet overeen met deze doelstelling en legt ondernemingen 
administratieve verplichtingen op.

Amendement 706
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers in aanvullende of variabele 
componenten;

Schrappen

Or. pl

Amendement 707
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers in aanvullende of variabele 
componenten;

Schrappen



PE699.048v01-00 162/187 AM\1241218NL.docx

NL

Or. es

Motivering

Voor werknemers is het totale beloningsniveau relevant en hier wordt ook naar verwezen in 
artikel 157 VWEU. Voorts worden de hoeveelheid informatie die van ondernemers wordt 
geëist en de administratieve lasten die worden veroorzaakt onevenredig als om gedetailleerde 
informatie wordt verzocht.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers in aanvullende of variabele 
componenten;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het mediane beloningsverschil 
tussen alle vrouwelijke en mannelijke 
werknemers in aanvullende of variabele 
componenten;

(d) het mediane beloningsverschil in 
aanvullende of variabele componenten;

Or. en
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Amendement 710
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de beloningsverschillen tussen 
groepen van werknemers die arbeid 
uitvoeren die wordt gedomineerd door 
vrouwen, of waarvan in het algemeen 
wordt gedacht dat die door vrouwen wordt 
gedomineerd, en groepen van werknemers 
die arbeid verrichten die gelijkwaardig is 
aan, of minder veeleisend is dan 
dergelijke arbeid, maar die niet wordt 
gedomineerd door vrouwen, of waarvan 
in het algemeen niet wordt gedacht dat die 
door vrouwen wordt gedomineerd;

Or. en

Amendement 711
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het aandeel vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die aanvullende 
of variabele componenten ontvangen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het aandeel vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die aanvullende 
of variabele componenten ontvangen;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het aandeel vrouwelijke en 
mannelijke werknemers die aanvullende of 
variabele componenten ontvangen;

(e) het aandeel werknemers, 
uitgesplitst naar geslacht, die aanvullende 
of variabele componenten ontvangen;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het aandeel vrouwelijke en 
mannelijke werknemers in elke 
kwartielbeloningsschaal;

Schrappen

Or. en

Amendement 715
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Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het aandeel vrouwelijke en 
mannelijke werknemers in elke 
kwartielbeloningsschaal;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het aandeel vrouwelijke en 
mannelijke werknemers in elke 
kwartielbeloningsschaal;

(f) het aandeel werknemers, 
uitgesplitst naar geslacht, in elke 
kwartielbeloningsschaal;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 

Schrappen
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uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers en naar gewoon basissalaris 
en aanvullende of variabele componenten.

Or. en

Amendement 718
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers en naar gewoon basissalaris 
en aanvullende of variabele componenten.

g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers, indien dit meer dan 5 % 
bedraagt.

Or. es

Motivering

Voor werknemers is het totale beloningsniveau relevant en hier wordt ook naar verwezen in 
artikel 157 VWEU. Voorts worden de hoeveelheid informatie die van ondernemers wordt 
geëist en de administratieve lasten die worden veroorzaakt onevenredig als om gedetailleerde 
informatie wordt verzocht.

Amendement 719
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers en naar gewoon basissalaris 
en aanvullende of variabele componenten.

(g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers en naar gewoon basissalaris.

Or. pl



AM\1241218NL.docx 167/187 PE699.048v01-00

NL

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers en naar gewoon basissalaris en 
aanvullende of variabele componenten.

(g) het beloningsverschil, uitgesplitst 
naar categorieën van werknemers en naar 
gewoon basissalaris en aanvullende of 
variabele componenten.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers en naar gewoon basissalaris en 
aanvullende of variabele componenten.

(g) het beloningsverschil tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, 
uitgesplitst naar categorieën van 
werknemers en naar gewoon basissalaris en 
aanvullende of variabele componenten. In 
het geval van bedrijven die gebonden zijn 
door collectieve overeenkomsten en/of 
deze overeenkomsten toepassen, volstaat 
een verwijzing naar de relevante 
collectieve overeenkomst.

Or. en
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Amendement 722
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het aandeel vrouwelijke 
werknemers die een loonsverhoging 
hebben gekregen nadat ze zijn 
teruggekeerd van bevallingsverlof.

Or. en

Amendement 723
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de gemiddelde beloningsniveaus 
per categorie van werknemers en 
uitgesplitst naar gender.

Or. en

Amendement 724
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de gemiddelde beloningsniveaus 
per categorie van werknemers en 
uitgesplitst naar gender.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) informatie over de criteria die 
worden gehanteerd voor de vaststelling 
van de beloning.

Or. en

Amendement 726
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) informatie over de criteria die 
worden gehanteerd voor de vaststelling 
van de beloning.

Or. en

Amendement 727
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) informatie over de criteria die 
worden gehanteerd voor de vaststelling 
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van de beloning.

Or. en

Amendement 728
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – punt g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) informatie over de criteria die 
worden gehanteerd voor de vaststelling 
van de beloning.

Or. en

Amendement 729
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Werkgevers verstrekken de in lid 1 
bedoelde informatie uiterlijk ... [twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
en daarna als volgt:
(i) om de drie jaar, voor werkgevers met 
10 tot 50 werknemers;
(ii) om de twee jaar, voor werkgevers met 
50 tot 250 werknemers;
(iii) elk jaar, voor werkgevers met 
minstens 250 werknemers.
Werkgevers verstrekken de gepubliceerde 
informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op hun 
website of maken de informatie 
anderszins bekend, en verstrekken de 
informatie op verzoek. De informatie 
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wordt op zodanige wijze gepubliceerd dat 
ze ook toegankelijk is voor personen met 
een handicap overeenkomstig het recht 
van de Unie, met name 
Richtlijnen (EU) 2016/2102 
en (EU) 2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Werkgevers verstrekken de 
informatie als bedoeld in lid 1 uiterlijk 
[twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn] en daarna als volgt:
(i) ten minste om de vier jaar, voor 
werkgevers met 1 tot 10 werknemers;
(ii) ten minste om de drie jaar, voor 
werkgevers met 10 tot 50 werknemers;
(iii) ten minste om de twee jaar, voor 
werkgevers met 50 tot 250 werknemers;
(iv) elk jaar, voor werkgevers met 
minstens 250 werknemers.

Or. en

Amendement 731
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène 
Tolleret
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Werkgevers verstrekken de in lid 1 
bedoelde informatie uiterlijk ... [twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
en daarna als volgt:
(i) om de twee jaar, voor werkgevers met 
50 tot 250 werknemers;
(ii) elk jaar, voor werkgevers met minstens 
250 werknemers.

Or. en

Amendement 732
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Afhankelijk van de grootte van het 
bedrijf moeten de werkgevers de in lid 1 
bedoelde informatie verstrekken volgens 
onderstaand tijdschema:
(a) bedrijven met 10 tot 50 medewerkers: 
om de drie jaar;
(b) bedrijven met 50 tot 250 medewerkers: 
om de twee jaar;
(c) bedrijven met meer dan 250 
werknemers: jaarlijks.

Or. it

Amendement 733
Agnes Jongerius, Maria Noichl

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Werkgevers verstrekken zonder 
uitzondering de in lid 1 bedoelde 
informatie uiterlijk ... [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] en 
vervolgens elk jaar.

Or. en

Amendement 734
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het geval van werkgevers die 
gebonden zijn door collectieve 
loonovereenkomsten volstaat een 
verwijzing naar de relevante collectieve 
loonovereenkomst.

Or. en

Amendement 735
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Pernille Weiss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De juistheid van de informatie 
wordt bevestigd door de directie van de 
werkgever.

Schrappen

Or. en

Amendement 736
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
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Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De juistheid van de informatie 
wordt bevestigd door de directie van de 
werkgever.

2. De juistheid van de informatie 
wordt bevestigd door de directie van de 
werkgever en door de 
werknemersvertegenwoordigers. 
Werkgevers stellen, in overleg met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
methoden vast die worden gehanteerd 
voor de berekening van het 
beloningsverschil, het mediane 
beloningsverschil en de gemiddelde 
beloningsniveaus.

Or. en

Amendement 737
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De juistheid van de informatie 
wordt bevestigd door de directie van de 
werkgever.

2. De juistheid van de informatie 
wordt bevestigd door de directie van de 
werkgever en door de 
werknemersvertegenwoordigers. 
Werkgevers raadplegen de 
werknemersvertegenwoordigers in 
verband met de methoden die worden 
gehanteerd voor de berekening van het 
beloningsverschil, het mediane 
beloningsverschil en de gemiddelde 
beloningsniveaus.

Or. en
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Amendement 738
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

Schrappen

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

Schrappen

Or. en
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Amendement 740
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

3. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt door de werkgever op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekendgemaakt of wordt 
anderszins bekendgemaakt en toegankelijk 
gemaakt voor personen met een handicap 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/882 
van het Europees Parlement en de Raad. 
Deze informatie wordt volgens het 
volgende tijdsschema bekendgemaakt:

a) elk jaar, voor werkgevers met ten 
minste 50 werknemers;
b) ten minste om de twee jaar, voor 
werkgevers met minder dan 50 maar meer 
dan 10 werknemers;
c) ten minste om de drie jaar, voor 
werkgevers met minder dan tien 
werknemers.
De informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan en neemt hij 
deze informatie op in zijn bestuursverslag 
indien hij krachtens Richtlijn 2013/34/EU 
verplicht is een dergelijk verslag op te 
stellen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

3. De werkgever publiceert de in 
lid 1, punten a) tot en met h), bedoelde 
informatie op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website of maakt de 
informatie bekend. De in lid 1 bedoelde 
informatie is toegankelijk gemaakt voor 
personen met een handicap 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/882 
van het Europees Parlement en de Raad. 
Een werkgever neemt deze informatie op 
in zijn bestuursverslag indien hij 
krachtens Richtlijn 2013/34/EU verplicht 
is een dergelijk verslag op te stellen. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

Or. en

Amendement 742
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 

3. De werkgever maakt de in lid 1 
bedoelde informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend en toegankelijk voor 
personen met een handicap 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/882 
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beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

van het Europees Parlement en de 
Raad1 bis. Een werkgever neemt deze 
informatie op in zijn bestuursverslag 
indien hij krachtens Richtlijn 2013/34/EU 
verplicht is een dergelijk verslag op te 
stellen. De informatie over de voorgaande 
vier jaar wordt, indien beschikbaar, ook op 
verzoek beschikbaar gesteld. Bovendien 
deelt de werkgever deze informatie met het 
in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan.

_________________
1 bis Richtlijn (EU) 2019/882 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 
producten en diensten (PB L 151 van 
7.6.2019, blz. 70).

Or. en

Amendement 743
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie wordt gepubliceerd in formats 
die toegankelijk zijn voor personen met 
een handicap overeenkomstig de 
geharmoniseerde rechtshandelingen van 
de Unie inzake toegankelijkheid. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

Or. en
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Amendement 744
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

3. De werkgever maakt de in lid 1 
bedoelde informatie jaarlijks op zijn 
website, als hij daarover beschikt, 
openbaar of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie in 
kwestie wordt op de werkplek zo 
beschikbaar gesteld dat deze eenvoudig 
toegankelijk is voor alle werknemers en 
hun vertegenwoordigers. De informatie 
over de voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

Or. pt

Amendement 745
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie wordt gepubliceerd in formats 
die toegankelijk zijn voor personen met 
een handicap overeenkomstig de 
geharmoniseerde wetgeving van de Unie 
inzake toegankelijkheid. De informatie 
over de voorgaande vier jaar wordt, indien 
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beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

Or. en

Amendement 746
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan. In het geval van 
werkgevers die gebonden zijn door 
collectieve loonovereenkomsten moet 
slechts om de vijf jaar worden voldaan 
aan de verplichtingen van dit lid.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
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jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

om de drie jaar, of in het geval van 
bedrijven met collectieve overeenkomsten 
om de vijf jaar, op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld.

Or. en

Amendement 748
Hilde Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

3. De werkgever deelt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
mee aan de vakbond of de 
werknemersvertegenwoordigers tijdens de 
ondernemingsraad. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld aan de vakbond of de 
werknemersvertegenwoordigers. 
Bovendien deelt de werkgever deze 
informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

Or. en

Amendement 749
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 3. De werkgever maakt de in lid 1, 
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punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

punten a) tot en met e), bedoelde 
informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

Or. en

Amendement 750
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde informatie 
jaarlijks op een gebruikersvriendelijke 
manier op zijn website bekend of maakt de 
informatie anderszins bekend. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
beschikbaar gesteld. Bovendien deelt de 
werkgever deze informatie met het in lid 6 
bedoelde toezichtsorgaan.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 751
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgever maakt de in lid 1, 
punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie jaarlijks op een 

3. De werkgever maakt de in lid 1 
bedoelde informatie jaarlijks op een 
gebruikersvriendelijke manier op zijn 
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gebruikersvriendelijke manier op zijn 
website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

website bekend of maakt de informatie 
anderszins bekend. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek beschikbaar 
gesteld. Bovendien deelt de werkgever 
deze informatie met het in lid 6 bedoelde 
toezichtsorgaan.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de 
in lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- 
of socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

Schrappen

Or. en

Amendement 753
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 

4. Indien de lidstaten volledig of deels 
beschikken over de in lid 1 bedoelde 
informatie, op basis van administratieve 
gegevens, zoals gegevens die door de 
werkgevers aan de belasting- of 
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socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt, moeten de bevoegde officiële 
organen van deze lidstaten deze 
informatie bekendmaken overeenkomstig 
lid 6 en worden de werkgevers derhalve 
volledig of deels vrijgesteld van deze 
verplichting.

Or. es

Amendement 754
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

4. De lidstaten zorgen voor steun, 
technische bijstand en opleiding, met 
name voor micro-ondernemingen en 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
hun organisaties, en voor 
werknemersorganisaties, in verband met 
de uit dit artikel voortvloeiende 
verplichtingen. De lidstaten stellen de in 
lid 1 bedoelde informatie zelf op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt, op. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met h), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

Or. en

Amendement 756
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6. 
Teneinde aan de verplichtingen uit hoofde 
van dit artikel te voldoen, zorgen de 
lidstaten voor steun, technische bijstand 
en opleiding, met name voor micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 757
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Deirdre Clune, Frances 
Fitzgerald, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6. 
Teneinde aan de verplichtingen uit hoofde 
van dit artikel te voldoen, zorgen de 
lidstaten voor steun, technische bijstand 
en opleiding, met name voor micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 758
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

4. Teneinde aan de verplichtingen uit 
hoofde van dit artikel te voldoen, zorgen 
de lidstaten voor steun, technische 
bijstand en opleiding, met name voor 
micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen. De lidstaten 
kunnen besluiten de in lid 1, punten a) tot 
en met f), bedoelde informatie zelf op te 
stellen op basis van administratieve 
gegevens, zoals gegevens die door de 
werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

Or. en
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Amendement 759
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

4. De lidstaten kunnen, met de steun 
van de sociale partners, besluiten de in lid 
1, punten a) tot en met f), bedoelde 
informatie zelf op te stellen op basis van 
administratieve gegevens, zoals gegevens 
die door de werkgevers aan de belasting- of 
socialezekerheidsinstanties worden 
verstrekt. Deze informatie wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig lid 6.

Or. it


