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Ändringsförslag 426
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna bör omfatta 
straffavgifter, som bör fastställas till en 
miniminivå med hänsyn till överträdelsens 
allvar och varaktighet, eventuellt uppsåt att 
diskriminera eller grov försumlighet, samt 
eventuella andra förmildrande eller 
försvårande omständigheter som kan vara 
förhanden i ärendet, till exempel om 
lönediskrimineringen förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
omfördela belopp som drivits in i from av 
straffavgifter till jämställdhetsorganen för 
att de effektivt ska kunna fullgöra sina 
uppgifter avseende efterlevnaden av 
rätten till lika lön, även genom att väcka 
talan i diskrimineringsärenden eller bistå 
och stödja drabbade personer som väcker 
talan i sådana ärenden.

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna bör omfatta 
straffavgifter, som bör fastställas till en 
miniminivå med hänsyn till överträdelsens 
allvar och varaktighet, eventuellt uppsåt att 
diskriminera eller grov försumlighet, samt 
eventuella andra förmildrande eller 
försvårande omständigheter som kan vara 
förhanden i ärendet.

Or. es

Motivering

Den uttryckliga hänvisningen till andra diskrimineringsgrunder faller utanför detta direktivs 
tillämpningsområde och dess rättsliga grund, vilket åsidosätter principen om tilldelade 
befogenheter samt proportionalitetsprincipen. Om tillsynsorganet åläggs straffavgifter 
begränsar detta organets oberoende.



PE699.048v01-00 4/176 AM\1241218SV.docx

SV

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

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna bör omfatta 
straffavgifter, som bör fastställas till en 
miniminivå med hänsyn till överträdelsens 
allvar och varaktighet, eventuellt uppsåt att 
diskriminera eller grov försumlighet, samt 
eventuella andra förmildrande eller 
försvårande omständigheter som kan vara 
förhanden i ärendet, till exempel om 
lönediskrimineringen förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
omfördela belopp som drivits in i from av 
straffavgifter till jämställdhetsorganen för 
att de effektivt ska kunna fullgöra sina 
uppgifter avseende efterlevnaden av rätten 
till lika lön, även genom att väcka talan i 
diskrimineringsärenden eller bistå och 
stödja drabbade personer som väcker talan 
i sådana ärenden.

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna bör omfatta 
straffavgifter baserade på exempelvis 
arbetsgivarens bruttoårsomsättning eller 
arbetsgivarens totala lön, och som bör 
fastställas till en miniminivå med hänsyn 
till överträdelsens allvar och varaktighet, 
eventuellt uppsåt att diskriminera eller grov 
försumlighet, samt eventuella andra 
förmildrande eller försvårande 
omständigheter som kan vara förhanden i 
ärendet, till exempel om 
lönediskrimineringen förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
omfördela belopp som drivits in i from av 
straffavgifter till jämställdhetsorganen för 
att de effektivt ska kunna fullgöra sina 
uppgifter avseende efterlevnaden av rätten 
till lika lön, även genom att väcka talan i 
diskrimineringsärenden eller bistå och 
stödja drabbade personer som väcker talan 
i sådana ärenden.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna bör omfatta 
straffavgifter, som bör fastställas till en 
miniminivå med hänsyn till överträdelsens 
allvar och varaktighet, eventuellt uppsåt att 
diskriminera eller grov försumlighet, samt 
eventuella andra förmildrande eller 
försvårande omständigheter som kan vara 
förhanden i ärendet, till exempel om 
lönediskrimineringen förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
omfördela belopp som drivits in i from av 
straffavgifter till jämställdhetsorganen för 
att de effektivt ska kunna fullgöra sina 
uppgifter avseende efterlevnaden av rätten 
till lika lön, även genom att väcka talan i 
diskrimineringsärenden eller bistå och 
stödja drabbade personer som väcker talan 
i sådana ärenden.

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna bör omfatta 
straffavgifter, som bör fastställas till en 
miniminivå med hänsyn till överträdelsens 
allvar och varaktighet, eventuellt uppsåt att 
diskriminera eller grov försumlighet, samt 
eventuella andra förmildrande eller 
försvårande omständigheter som kan vara 
förhanden i ärendet, till exempel om 
lönediskrimineringen förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
omfördela belopp som drivits in i from av 
straffavgifter till jämställdhetsorganen och 
övervakningsorgan i enlighet med 
direktivet för att de effektivt ska kunna 
fullgöra sina uppgifter avseende 
efterlevnaden av rätten till lika lön, även 
genom att väcka talan i 
diskrimineringsärenden eller bistå och 
stödja drabbade personer som väcker talan 
i sådana ärenden.

Or. en

Ändringsförslag 429
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 42
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna bör omfatta 
straffavgifter, som bör fastställas till en 
miniminivå med hänsyn till överträdelsens 
allvar och varaktighet, eventuellt uppsåt att 
diskriminera eller grov försumlighet, samt 
eventuella andra förmildrande eller 
försvårande omständigheter som kan vara 
förhanden i ärendet, till exempel om 
lönediskrimineringen förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
omfördela belopp som drivits in i from av 
straffavgifter till jämställdhetsorganen för 
att de effektivt ska kunna fullgöra sina 
uppgifter avseende efterlevnaden av rätten 
till lika lön, även genom att väcka talan i 
diskrimineringsärenden eller bistå och 
stödja drabbade personer som väcker talan 
i sådana ärenden.

(42) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av de nationella bestämmelser som följer 
av detta direktiv eller de nationella 
bestämmelser som redan är i kraft den dag 
detta direktiv träder i kraft och som hänför 
sig till rätten till lika lön för kvinnor och 
män som utför samma eller likvärdigt 
arbete. Sanktionerna skulle kunna omfatta 
straffavgifter och beakta överträdelsens 
allvar och varaktighet, eventuellt uppsåt att 
diskriminera eller grov försumlighet, samt 
eventuella andra förmildrande eller 
försvårande omständigheter som kan vara 
förhanden i ärendet, till exempel om 
lönediskrimineringen förenas med 
diskriminering även på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör överväga att 
omfördela belopp som drivits in i from av 
straffavgifter till jämställdhetsorganen för 
att de effektivt ska kunna fullgöra sina 
uppgifter avseende efterlevnaden av rätten 
till lika lön, även genom att väcka talan i 
diskrimineringsärenden eller bistå och 
stödja drabbade personer som väcker talan 
i sådana ärenden.

Or. en

Ändringsförslag 430
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Medlemsstaterna bör fastställa 
särskilda sanktioner för upprepade 
överträdelser av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för samma 
eller likvärdigt arbete, för att beakta 

(Berör inte den svenska versionen.)  
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beteendets allvar och avskräcka från 
ytterligare överträdelser. Sanktionerna får 
även omfatta olika former av ekonomiska 
avskräckande åtgärder, exempelvis 
indragning av offentliga förmåner eller 
uteslutning under viss tid från ytterligare 
tilldelning av ekonomiska incitament eller 
från deltagande i offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 431
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) De skyldigheter som åligger 
arbetsgivarna i enlighet med detta direktiv 
ingår i de gällande skyldigheter avseende 
miljö-, social- och arbetslagstiftning där 
medlemsstaterna ska säkerställa 
efterlevnaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU56, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU57 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU58 avseende deltagande i 
offentlig upphandling. För att fullgöra 
dessa skyldigheter vad gäller rätten till lika 
lön bör medlemsstaterna framför allt 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna vid 
offentlig upphandling eller koncession 
tillämpar en lönesättningspolicy som inte 
ger upphov till löneskillnader mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare som 
inte kan motiveras med könsneutrala 
kriterier för alla arbetstagarkategorier som 
utför lika eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna bör även överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. De 

(44) De skyldigheter som åligger 
arbetsgivarna i enlighet med detta direktiv 
ingår i de gällande skyldigheter avseende 
miljö-, social- och arbetslagstiftning där 
medlemsstaterna ska säkerställa 
efterlevnaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU56, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU57 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU58 avseende deltagande i 
offentlig upphandling. För att fullgöra 
dessa skyldigheter vad gäller rätten till lika 
lön bör medlemsstaterna framför allt 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna vid 
offentlig upphandling eller koncession 
tillämpar en lönesättningspolicy som inte 
ger upphov till löneskillnader mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare som 
inte kan motiveras med objektiva och 
könsneutrala kriterier för alla 
arbetstagarkategorier som utför lika eller 
likvärdigt arbete. Medlemsstaterna bör 
även överväga att, i tillämpliga fall, låta 
upphandlande myndigheter använda 
sanktioner och uppsägningsklausuler för att 
säkerställa efterlevnaden av 
likalöneprincipen vid offentlig upphandling 
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får även ta hänsyn till om anbudslämnaren 
eller någon av dennes underleverantörer 
inte efterlever likalöneprincipen när det 
gäller tillämpningen av 
uteslutningskriterier eller beslut om att inte 
tilldela kontrakt till den anbudsgivare som 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

eller koncession. De får även ta hänsyn till 
om anbudslämnaren eller någon av dennes 
underleverantörer inte efterlever 
likalöneprincipen när det gäller 
tillämpningen av uteslutningskriterier eller 
beslut om att inte tilldela kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

_________________ _________________
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

Or. en

Ändringsförslag 432
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) De skyldigheter som åligger 
arbetsgivarna i enlighet med detta direktiv 
ingår i de gällande skyldigheter avseende 
miljö-, social- och arbetslagstiftning där 
medlemsstaterna ska säkerställa 
efterlevnaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU56, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU57 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(44) De skyldigheter som åligger 
arbetsgivarna i enlighet med detta direktiv 
ingår i de gällande skyldigheter avseende 
miljö-, social- och arbetslagstiftning där 
medlemsstaterna ska säkerställa 
efterlevnaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU56, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU57 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2014/25/EU58 avseende deltagande i 
offentlig upphandling. För att fullgöra 
dessa skyldigheter vad gäller rätten till lika 
lön bör medlemsstaterna framför allt 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna vid 
offentlig upphandling eller koncession 
tillämpar en lönesättningspolicy som inte 
ger upphov till löneskillnader mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare som 
inte kan motiveras med könsneutrala 
kriterier för alla arbetstagarkategorier som 
utför lika eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna bör även överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. De 
får även ta hänsyn till om anbudslämnaren 
eller någon av dennes underleverantörer 
inte efterlever likalöneprincipen när det 
gäller tillämpningen av 
uteslutningskriterier eller beslut om att inte 
tilldela kontrakt till den anbudsgivare som 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

2014/25/EU58 avseende deltagande i 
offentlig upphandling. För att fullgöra 
dessa skyldigheter vad gäller rätten till lika 
lön bör medlemsstaterna framför allt 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna vid 
offentlig upphandling eller koncession 
tillämpar en lönesättningspolicy som inte 
ger upphov till löneskillnader mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare som 
inte kan motiveras med könsneutrala 
kriterier för alla arbetstagarkategorier som 
utför lika eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna bör även överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. De 
bör även ta hänsyn till om anbudslämnaren 
eller någon av dennes underleverantörer 
inte efterlever likalöneprincipen när det 
gäller tillämpningen av 
uteslutningskriterier eller beslut om att inte 
tilldela kontrakt till den anbudsgivare som 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

_________________ _________________
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

Or. en
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Ändringsförslag 433
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) De skyldigheter som åligger 
arbetsgivarna i enlighet med detta direktiv 
ingår i de gällande skyldigheter avseende 
miljö-, social- och arbetslagstiftning där 
medlemsstaterna ska säkerställa 
efterlevnaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU56, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU57 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU58 avseende deltagande i 
offentlig upphandling. För att fullgöra 
dessa skyldigheter vad gäller rätten till lika 
lön bör medlemsstaterna framför allt 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna vid 
offentlig upphandling eller koncession 
tillämpar en lönesättningspolicy som inte 
ger upphov till löneskillnader mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare som 
inte kan motiveras med könsneutrala 
kriterier för alla arbetstagarkategorier som 
utför lika eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna bör även överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. De 
får även ta hänsyn till om anbudslämnaren 
eller någon av dennes underleverantörer 
inte efterlever likalöneprincipen när det 
gäller tillämpningen av 
uteslutningskriterier eller beslut om att inte 
tilldela kontrakt till den anbudsgivare som 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

(Berör inte den svenska versionen.)

_________________ _________________
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
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28.3.2014, s. 1). 28.3.2014, s. 1).
57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

Or. en

Ändringsförslag 434
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) De skyldigheter som åligger 
arbetsgivarna i enlighet med detta direktiv 
ingår i de gällande skyldigheter avseende 
miljö-, social- och arbetslagstiftning där 
medlemsstaterna ska säkerställa 
efterlevnaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU56, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU57 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU58 avseende deltagande i 
offentlig upphandling. För att fullgöra 
dessa skyldigheter vad gäller rätten till lika 
lön bör medlemsstaterna framför allt 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna vid 
offentlig upphandling eller koncession 
tillämpar en lönesättningspolicy som inte 
ger upphov till löneskillnader mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare som 
inte kan motiveras med könsneutrala 
kriterier för alla arbetstagarkategorier som 
utför lika eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna bör även överväga att, i 

(44) De skyldigheter som åligger 
arbetsgivarna i enlighet med detta direktiv 
ingår i de gällande skyldigheter avseende 
social- och arbetslagstiftning där 
medlemsstaterna ska säkerställa 
efterlevnaden i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU56, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU57 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU58 avseende deltagande i 
offentlig upphandling. För att fullgöra 
dessa skyldigheter vad gäller rätten till lika 
lön bör medlemsstaterna framför allt 
säkerställa att de ekonomiska aktörerna vid 
offentlig upphandling eller koncession 
tillämpar en lönesättningspolicy som inte 
ger upphov till löneskillnader mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare som 
inte kan motiveras med faktorer som inte 
diskriminerar mellan män och kvinnor för 
alla arbetstagarkategorier som utför lika 
eller likvärdigt arbete. Medlemsstaterna 
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tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. De 
får även ta hänsyn till om anbudslämnaren 
eller någon av dennes underleverantörer 
inte efterlever likalöneprincipen när det 
gäller tillämpningen av 
uteslutningskriterier eller beslut om att inte 
tilldela kontrakt till den anbudsgivare som 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

bör även överväga att, i tillämpliga fall, 
låta upphandlande myndigheter använda 
sanktioner och uppsägningsklausuler för att 
säkerställa efterlevnaden av 
likalöneprincipen vid offentlig upphandling 
eller koncession. De får även ta hänsyn till 
om anbudslämnaren eller någon av dennes 
underleverantörer inte efterlever 
likalöneprincipen när det gäller 
tillämpningen av uteslutningskriterier eller 
beslut om att inte tilldela kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

_________________ _________________
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

57 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

Or. es

Motivering

Könsideologin tillämpas inte i artikel 157 i EUF-fördraget, vilket innebär att en så kallad 
”skillnad mellan könen” inkräktar på principen om tilldelade befogenheter.

Ändringsförslag 435
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(46a) Införandet av sanktioner som 
tillägg till betalning av ersättning är en 
åtgärd som fram till i dag inte bedömts 
vara nödvändig i nio medlemsstater 
(Österrike, Tyskland, Danmark, Estland, 
Kroatien, Nederländerna, Polen, Portugal 
och Sverige)13a.
_________________
13a SWD(2021)42, s. 17.

Or. es

Ändringsförslag 436
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I detta direktiv fastställs 
minimikrav, vilket innebär att 
medlemsstaterna har kvar sin möjlighet att 
införa och behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Rättigheter som förvärvats 
enligt den befintliga rättsliga ramen bör 
fortsätta att gälla, om inte fördelaktigare 
bestämmelser införs i och med detta 
direktiv. Genomförandet av detta direktiv 
kan inte användas för att inskränka 
befintliga rättigheter enligt gällande 
unionsrätt eller nationell rätt på detta 
område och kan inte heller utgöra ett 
giltigt skäl för att sänka den allmänna 
skyddsnivån för arbetstagarna när det 
gäller lika lön för kvinnor och män som 
utför samma eller likvärdigt arbete.

(47) I detta direktiv fastställs 
minimikrav, vilket innebär att 
medlemsstaterna har kvar sin möjlighet att 
införa och behålla mer förmånliga 
bestämmelser.

Or. es

Motivering

Ändringsförslaget är förenligt med minimimålen i detta direktiv, liksom de villkor som är mer 
enhetliga när det gäller de olika medlemsstaternas tillämpning.
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I detta direktiv fastställs 
minimikrav, vilket innebär att 
medlemsstaterna har kvar sin möjlighet att 
införa och behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Rättigheter som förvärvats 
enligt den befintliga rättsliga ramen bör 
fortsätta att gälla, om inte fördelaktigare 
bestämmelser införs i och med detta 
direktiv. Genomförandet av detta direktiv 
kan inte användas för att inskränka 
befintliga rättigheter enligt gällande 
unionsrätt eller nationell rätt på detta 
område och kan inte heller utgöra ett giltigt 
skäl för att sänka den allmänna 
skyddsnivån för arbetstagarna när det 
gäller lika lön för kvinnor och män som 
utför samma eller likvärdigt arbete.

(47) I detta direktiv fastställs en ram, 
vilket innebär att medlemsstaterna har kvar 
sin möjlighet att införa och behålla mer 
förmånliga bestämmelser. Rättigheter som 
förvärvats enligt den befintliga rättsliga 
ramen bör fortsätta att gälla, om inte 
fördelaktigare bestämmelser införs i och 
med detta direktiv. Genomförandet av detta 
direktiv kan inte användas för att inskränka 
befintliga rättigheter enligt gällande 
unionsrätt eller nationell rätt på detta 
område och kan inte heller utgöra ett giltigt 
skäl för att sänka den allmänna 
skyddsnivån för arbetstagarna när det 
gäller lika lön för kvinnor och män som 
utför samma eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 438
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, men bör ha särskilda 
uppgifter avseende genomförandet av de 
planerade åtgärderna för insyn i 

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas kommer medlemsstaterna att 
tilldela de uppgifter som anges i detta 
direktiv till jämställdhetsorganet som 
inrättats enligt direktiv 2006/54/EG.
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lönesättningen enligt detta direktiv och 
ska samla in vissa uppgifter för att bevaka 
ojämlik lönesättning och verkan av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, men bör ha särskilda 
uppgifter avseende genomförandet av de 
planerade åtgärderna för insyn i 
lönesättningen enligt detta direktiv och ska 
samla in vissa uppgifter för att bevaka 
ojämlik lönesättning och verkan av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen.

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, och som samarbetar 
med i synnerhet arbetsmarknadens parter 
och andra organ med ansvar för 
verkställandet av arbetstagares 
rättigheter, men bör ha särskilda uppgifter 
avseende genomförandet av de planerade 
åtgärderna för insyn i lönesättningen enligt 
detta direktiv och ska samla in vissa 
uppgifter för att bevaka ojämlik 
lönesättning och verkan av åtgärderna för 
insyn i lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 440
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av (48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
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hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, men bör ha särskilda 
uppgifter avseende genomförandet av de 
planerade åtgärderna för insyn i 
lönesättningen enligt detta direktiv och ska 
samla in vissa uppgifter för att bevaka 
ojämlik lönesättning och verkan av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen.

hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften och bör bland annat 
samarbeta med arbetsmarknadens parter 
och arbetsmiljöinspektörer eller andra 
organ som genomdriver arbetstagares 
rättigheter, men bör ha särskilda uppgifter 
avseende genomförandet av de planerade 
åtgärderna för insyn i lönesättningen enligt 
detta direktiv och ska samla in vissa 
uppgifter för att bevaka ojämlik 
lönesättning och verkan av åtgärderna för 
insyn i lönesättningen.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, men bör ha särskilda 
uppgifter avseende genomförandet av de 
planerade åtgärderna för insyn i 
lönesättningen enligt detta direktiv och ska 
samla in vissa uppgifter för att bevaka 
ojämlik lönesättning och verkan av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen.

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, men bör ha särskilda 
uppgifter avseende genomförandet av de 
planerade åtgärderna för insyn i 
lönesättningen enligt detta direktiv och ska 
samla in vissa uppgifter för att bevaka 
ojämlik lönesättning och verkan av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
jämställdhetsorganet har tillräckliga 
resurser för att kunna fullgöra sina 
uppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, men bör ha särskilda 
uppgifter avseende genomförandet av de 
planerade åtgärderna för insyn i 
lönesättningen enligt detta direktiv och ska 
samla in vissa uppgifter för att bevaka 
ojämlik lönesättning och verkan av 
åtgärderna för insyn i lönesättningen.

(48) För att säkerställa lämplig tillsyn av 
hur rätten till lika lön för kvinnor och män 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
tillämpas bör medlemsstaterna inrätta eller 
utse ett särskilt jämställdhetsorgan. Detta 
organ kan ingå i ett redan befintligt organ 
med liknande syften, men bör ha särskilda 
uppgifter avseende genomförandet och 
verkställandet av de planerade åtgärderna 
för insyn i lönesättningen enligt detta 
direktiv och ska samla in vissa uppgifter 
för att bevaka ojämlik lönesättning och 
verkan av åtgärderna för insyn i 
lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 443
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Det är viktigt att sammanställa 
lönestatistik som visar könsfördelningen 
och att förse kommissionen (Eurostat) med 
tillförlitlig och uttömmande statistik för att 
utvecklingen av löneskillnaderna mellan 
könen på EU-nivå ska kunna analyseras 

(49) Det är viktigt att sammanställa 
lönestatistik som visar könsfördelningen 
och att förse kommissionen (Eurostat) med 
tillförlitlig och uttömmande statistik för att 
utvecklingen av löneskillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga arbetstagare på 
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och följas. Enligt rådets förordning 
(EG) nr 530/199959 ska medlemsstaterna 
vart fjärde år sammanställa statistik över 
lönestrukturer på ett sätt som underlättar 
beräkningar av löneskillnaderna mellan 
könen. Årlig statistik av god kvalitet kan 
öka insynen och förbättra tillsynen och 
medvetenheten om ojämlika löneskillnader 
mellan könen. Det är helt avgörande att 
sådana uppgifter är tillgängliga och 
jämförbara om det ska kunna avgöras vilka 
framsteg som görs såväl nationellt som på 
EU-nivå.

EU-nivå ska kunna analyseras och följas. 
Enligt rådets förordning 
(EG) nr 530/199959 ska medlemsstaterna 
vart fjärde år sammanställa statistik över 
lönestrukturer på ett sätt som underlättar 
beräkningar av löneskillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga arbetstagare. Årlig 
statistik av god kvalitet kan öka insynen 
och förbättra tillsynen och medvetenheten 
om ojämlika löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Det är helt avgörande att 
sådana uppgifter är tillgängliga och 
jämförbara om det ska kunna avgöras vilka 
framsteg som görs såväl nationellt som på 
EU-nivå. De skyldigheter som följer av 
denna bestämmelse påverkar inte 
tillämpningen av sekretessreglerna i 
förordning (EG) nr 223/2009 om 
europeisk statistik1a.

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

59 Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av 
den 9 mars 1999 om strukturstatistik över 
löner och arbetskraftskostnader (EGT L 63, 
12.3.1999, s. 6).

59 Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av 
den 9 mars 1999 om strukturstatistik över 
löner och arbetskraftskostnader (EGT L 63, 
12.3.1999, s. 6).

Or. en

Ändringsförslag 444
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
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Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Det är viktigt att sammanställa 
lönestatistik som visar könsfördelningen 
och att förse kommissionen (Eurostat) med 
tillförlitlig och uttömmande statistik för att 
utvecklingen av löneskillnaderna mellan 
könen på EU-nivå ska kunna analyseras 
och följas. Enligt rådets förordning 
(EG) nr 530/199959 ska medlemsstaterna 
vart fjärde år sammanställa statistik över 
lönestrukturer på ett sätt som underlättar 
beräkningar av löneskillnaderna mellan 
könen. Årlig statistik av god kvalitet kan 
öka insynen och förbättra tillsynen och 
medvetenheten om ojämlika löneskillnader 
mellan könen. Det är helt avgörande att 
sådana uppgifter är tillgängliga och 
jämförbara om det ska kunna avgöras vilka 
framsteg som görs såväl nationellt som på 
EU-nivå.

(49) Det är viktigt att sammanställa 
lönestatistik som visar fördelningen 
mellan män och kvinnor och att förse 
kommissionen (Eurostat) med tillförlitlig 
och uttömmande statistik för att 
utvecklingen av löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor på EU-nivå ska kunna 
analyseras och följas. Enligt rådets 
förordning (EG) nr 530/199959 ska 
medlemsstaterna vart fjärde år 
sammanställa statistik över lönestrukturer 
på ett sätt som underlättar beräkningar av 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 
Årlig statistik av god kvalitet kan öka 
insynen och förbättra tillsynen och 
medvetenheten om ojämlika löneskillnader 
mellan män och kvinnor om sådana 
förekommer. Det är helt avgörande att 
sådana uppgifter är tillgängliga och 
jämförbara om det ska kunna avgöras vilka 
framsteg som görs såväl nationellt som på 
EU-nivå.

_________________ _________________
59 Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av 
den 9 mars 1999 om strukturstatistik över 
löner och arbetskraftskostnader (EGT L 63, 
12.3.1999, s. 6).

59 Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av 
den 9 mars 1999 om strukturstatistik över 
löner och arbetskraftskostnader (EGT L 63, 
12.3.1999, s. 6).

Or. es

Motivering

Förslaget i detta direktiv handlar om att garantera lika lön för lika arbete eller likvärdigt 
arbete för män och kvinnor, inte mellan ”kön” och därmed omfattas uppdelning efter ”kön” 
inte av direktivet vilket innebär att principen om tilldelade befogenheter inte följs.

Ändringsförslag 445
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Skäl 49
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Det är viktigt att sammanställa 
lönestatistik som visar könsfördelningen 
och att förse kommissionen (Eurostat) med 
tillförlitlig och uttömmande statistik för att 
utvecklingen av löneskillnaderna mellan 
könen på EU-nivå ska kunna analyseras 
och följas. Enligt rådets förordning 
(EG) nr 530/199959 ska medlemsstaterna 
vart fjärde år sammanställa statistik över 
lönestrukturer på ett sätt som underlättar 
beräkningar av löneskillnaderna mellan 
könen. Årlig statistik av god kvalitet kan 
öka insynen och förbättra tillsynen och 
medvetenheten om ojämlika löneskillnader 
mellan könen. Det är helt avgörande att 
sådana uppgifter är tillgängliga och 
jämförbara om det ska kunna avgöras vilka 
framsteg som görs såväl nationellt som på 
EU-nivå.

(49) Det är viktigt att sammanställa 
lönestatistik uppdelad efter kön, 
funktionsnedsättning, ålder och ras och 
att förse kommissionen (Eurostat) med 
tillförlitlig och uttömmande statistik för att 
utvecklingen av löneskillnaderna mellan 
könen på EU-nivå ska kunna analyseras 
och följas. Enligt rådets förordning 
(EG) nr 530/199959 ska medlemsstaterna 
vart fjärde år sammanställa statistik över 
lönestrukturer på ett sätt som underlättar 
beräkningar av löneskillnaderna mellan 
könen. Årlig statistik av god kvalitet kan 
öka insynen och förbättra tillsynen och 
medvetenheten om ojämlika löneskillnader 
mellan könen. Det är helt avgörande att 
sådana uppgifter är tillgängliga och 
jämförbara om det ska kunna avgöras vilka 
framsteg som görs såväl nationellt som på 
EU-nivå.

_________________ _________________
59 Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av 
den 9 mars 1999 om strukturstatistik över 
löner och arbetskraftskostnader (EGT L 63, 
12.3.1999, s. 6).

59 Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av 
den 9 mars 1999 om strukturstatistik över 
löner och arbetskraftskostnader (EGT L 63, 
12.3.1999, s. 6).

Or. en

Ändringsförslag 446
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning är procentsatsen 
för den omotiverade löneklyftan inte 
större än 5 % i Belgien, Bulgarien, 
Cypern, Tjeckien, Tyskland, Spanien, 
Finland, Italien, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Nederländerna, Polen och 
Slovakien, medan procentsatsen är större 
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än 5 % i Estland, Frankrike, Ungern, 
Lettland, Portugal, Rumänien, Sverige 
och Slovenien9a. En procentsats som 
understiger 5 % beaktas som statistiskt 
irrelevant.
_________________
9a SWD(2021)42, s. 144.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma en bättre och mer 
verkningsfull tillämpning av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete genom införande av 
gemensamma minimikrav som bör 
tillämpas på alla företag och organisationer 
inom hela EU. Eftersom detta mål inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan kan uppnås bättre 
på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv, som begränsas till att 
fastställa miniminormer, inte utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

(50) Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma en bättre och mer 
verkningsfull tillämpning av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete genom införande av en 
ram som bör tillämpas på alla företag och 
organisationer inom hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 448
Margarita de la Pisa Carrión
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Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma en bättre och mer 
verkningsfull tillämpning av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete genom införande av 
gemensamma minimikrav som bör 
tillämpas på alla företag och 
organisationer inom hela EU. Eftersom 
detta mål inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna utan kan 
uppnås bättre på unionsnivå, får unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv, som 
begränsas till att fastställa miniminormer, 
inte utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå detta mål.

(50) Syftet med detta direktiv är att 
minska den omotiverade löneklyftan på 
5 % i Estland, Frankrike, Ungern, 
Lettland, Portugal, Rumänien, Sverige 
och Slovenien och bibehålla principen om 
lika lön för män och kvinnor i resterande 
medlemsstater. Eftersom detta mål inte har 
uppnåtts av dessa åtta medlemsstater, 
antar unionen detta direktiv som 
överensstämmer med principen om 
tilldelade befogenheter enligt artikel 157 i 
EUF-fördraget.

Or. es

Ändringsförslag 449
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Särskilt i de medlemsstater där 
arbetsmarknadens parter har en 
avgörande roll i fastställandet av 
lönenivåer finns bevis för att åtgärderna 
för insyn i lönesättningen kan leda till 
obehag (”missnöje”) vilket även 
kommissionen anger i sin 
konsekvensbedömning11a.
_________________
11a SWD(2021)42, s. 45.
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Or. es

Ändringsförslag 450
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Arbetsmarknadens parter har en 
viktig roll att spela när det gäller hur 
åtgärderna för insyn i lönesättningen 
tillämpas i medlemsstaterna, i synnerhet i 
de medlemsstater där kollektivavtal 
tillämpas i stor utsträckning. 
Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet 
att överlåta åt arbetsmarknadens parter att 
genomföra hela eller delar av detta 
direktiv, förutsatt att medlemsstaterna 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att alltid 
säkerställa att direktivet får önskad verkan.

(51) Arbetsmarknadens parter har en 
viktig roll att spela när det gäller hur 
åtgärderna för insyn i lönesättningen 
tillämpas i medlemsstaterna, i synnerhet i 
de medlemsstater där kollektivavtal 
tillämpas i stor utsträckning. 
Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet 
att överlåta åt arbetsmarknadens parter att 
genomföra hela eller delar av detta 
direktiv, förutsatt att medlemsstaterna 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att alltid 
säkerställa att direktivet får önskad verkan. 
Tolkningen av detta direktiv ska ses som 
ett sätt att förstärka arbetsmarknadens 
parters roll i de olika medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 451
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) I allmänhet förhindrar 
medlemsstaternas rättsordningar 
kompensation för löneftersläpning, vilket 
innebär att åtgärderna för att kompensera 
för löneklyftorna kan innebära en större 
risk för tvingande löneökningar. Risken 
är störst för små och medelstora företag 
(färre än 250 anställda).
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Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar midcap-bolag, 
med undantagande av mikroföretag och 
små och medelstora företag från all 
lagstiftning som rör transparens i fråga 
om könsrelaterad lönesättning eller 
minimilöner, för att säkerställa att dessa 
inte blir oproportionerligt drabbade. Med 
särskild uppmärksamhet på mikroföretag 
och små och medelstora företag, och på 
grund av den växande administrativa 
bördan genom den nuvarande 
lagstiftningen måste dessutom en 
grundlig analys offentliggöras med 
resultaten av en utvärdering av hur 
mikroföretag och små och medelstora 
företag på ett hållbart sätt kan befrias 
från 30 % av sin administrativa 
arbetsbörda.

Or. en

Ändringsförslag 453
Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Förslag till direktiv
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Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar midcap-bolag, 
med undantagande av mikroföretag och 
små och medelstora företag från all 
lagstiftning som rör transparens i fråga 
om könsrelaterad lönesättning eller 
minimilöner, för att säkerställa att dessa 
inte blir oproportionerligt drabbade. Med 
särskild uppmärksamhet på mikroföretag 
och små och medelstora företag, och på 
grund av den växande administrativa 
bördan genom den nuvarande 
lagstiftningen måste dessutom en 
grundlig analys offentliggöras med 
resultaten av en utvärdering av hur 
mikroföretag och små och medelstora 
företag på ett hållbart sätt kan befrias från 
30 % av sin administrativa arbetsbörda.

Or. en

Ändringsförslag 454
Anne Sander

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
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medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar. Medlemsstaterna uppmanas 
även att ge ekonomiskt stöd och 
tillhandahålla stödmekanismer för små 
och medelstora företaget så att dessa 
anpassar sig till bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla stöd, tekniskt bistånd och 
fortbildning, särskilt för mikroföretag och 
små och medelstora företag, för att 
fullgöra dessa skyldigheter.

Or. en



AM\1241218SV.docx 27/176 PE699.048v01-00

SV

Ändringsförslag 456
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

(52) Medlemsstaterna uppmanas att 
utvärdera hur införlivandeakten för detta 
direktiv påverkar mikroföretag och små 
och medelstora företag för att säkerställa 
att dessa inte blir oproportionerligt 
drabbade, och då vara särskilt 
uppmärksamma på mikroföretag, på att 
underlätta den administrativa bördan och 
på att offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

Or. en

Ändringsförslag 457
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 

(52) Tillämpningen av direktivet bör 
inte avsevärt öka arbetsgivarnas 
administrativa börda. De planerade 
åtgärderna kan annars försvaga 
företagens konkurrenskraft och hämma 
företagandet. Dessutom har 
covid-19-pandemin haft en enorm 
inverkan på de ekonomiska sektorernas 
och företagens finansiella 
sundhet. Medlemsstaterna uppmanas att 
utvärdera hur deras införlivandeakter 
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mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

påverkar små och medelstora företag för att 
säkerställa att dessa inte blir 
oproportionerligt drabbade, och då vara 
särskilt uppmärksamma på mikroföretag, 
på att underlätta den administrativa bördan 
och på att offentliggöra resultaten av 
sådana utvärderingar.

Or. pl

Ändringsförslag 458
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

(52)  Medlemsstaterna uppmanas att 
utvärdera hur deras införlivandeakter 
påverkar mikroföretag, små och 
medelstora företag för att säkerställa att de 
genomförs korrekt samtidigt som de 
tillhandahåller nödvändigt stöd för att 
underlätta den administrativa bördan och 
på att offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar. Medlemsstaterna bör även 
inbegripa en bedömning av direktivets 
inverkan på kvinnodominerade sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 459
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar mikroföretag 
och små och medelstora företag för att 
säkerställa att akterna tillämnas korrekt 
och för att kontrollera att dessa företag 
inte blir oproportionerligt drabbade, och då 
vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

Or. it

Ändringsförslag 460
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir oproportionerligt drabbade, 
och då vara särskilt uppmärksamma på 
mikroföretag, på att underlätta den 
administrativa bördan och på att 
offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar.

(52) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, ekonomiska och rättsliga 
åligganden som motverkar etablering och 
utveckling av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utelämna hur deras 
införlivandeakter påverkar små och 
medelstora företag för att säkerställa att 
dessa inte blir drabbade, särskilt 
mikroföretagen, för att underlätta den 
administrativa bördan, enligt vad som 
angetts av Europaparlamentets 
utredningstjänst5a.

_________________
5a PE 662.647, s. 6.
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Or. es

Motivering

Europaparlamentets utredningstjänst har visat att det för effekterna för små och medelstora 
företag saknas konsekvensanalys av deras konkurrenskraft, ”vilket är överraskande” (sida 6).

Ändringsförslag 461
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) De föreslagna bestämmelserna 
som garanterar insyn i lönesättningen 
måste vara balanserade och får inte 
begränsa etableringsfriheten eller 
förhandlingsfriheten för parterna i ett 
anställningsförhållande.

Or. pl

Ändringsförslag 462
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Europaparlamentets 
utredningstjänst har visat att 
kommissionens konsekvensbedömning 
inte har beaktat 
proportionalitetsprincipen. Inte heller har 
alternativ jämförts mot principen2a.
_________________
2a PE 662.647, s. 2.

Or. es



AM\1241218SV.docx 31/176 PE699.048v01-00

SV

Motivering

Enligt principerna för bättre lagstiftning borde Europeiska kommissionen i sin 
konsekvensbedömning före förslaget till direktiv ha jämfört olika alternativ sett till dess 
ändamålsenlighet, effektivitet och sammanhållning, samt i enlighet med 
proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs minimikrav för att 
stärka tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete som stadfästs i artikel 157 
i EUF-fördraget och 
diskrimineringsförbudet som stadfästs i 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EG, i synnerhet 
med hjälp av insyn i lönesättningen och 
skärpt efterlevnad.

I detta direktiv fastställs minimikrav för att 
stärka tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete som stadfästs i artikel 157 
i EUF-fördraget och förbudet mot 
diskriminering på basis av kön som 
stadfästs i artikel 4 i direktiv 2006/54/EG, i 
synnerhet med hjälp av insyn i 
lönesättningen och skärpt efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs minimikrav för att 
stärka tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete som stadfästs i artikel 157 
i EUF-fördraget och 

I detta direktiv fastställs en ram för att 
stärka tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete som stadfästs i artikel 157 
i EUF-fördraget och 



PE699.048v01-00 32/176 AM\1241218SV.docx

SV

diskrimineringsförbudet som stadfästs i 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EG, i synnerhet 
med hjälp av insyn i lönesättningen och 
skärpt efterlevnad.

diskrimineringsförbudet som stadfästs i 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EG, i synnerhet 
med hjälp av insyn i lönesättningen och 
skärpt efterlevnad.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs minimikrav för att 
stärka tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete som stadfästs i artikel 157 
i EUF-fördraget och 
diskrimineringsförbudet som stadfästs i 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EG, i synnerhet 
med hjälp av insyn i lönesättningen och 
skärpt efterlevnad.

I detta direktiv fastställs en ram för att 
främja tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete som stadfästs i artikel 157 
i EUF-fördraget och 
diskrimineringsförbudet som stadfästs i 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EG, i synnerhet 
med hjälp av insyn i lönesättningen och 
skärpt efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 466
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
europeiska företag. Samtidigt gäller det 
även för samtliga institutioner och organ 
inom Europeiska unionen. 
Tillämpningsområdet kan utökas till 
urvalet av kandidater för dessa europeiska 
företag, institutioner och organ inom 
Europeiska unionen, i enlighet med vad 
som fastställts i artikel 5.
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Or. es

Motivering

Ett europabolag är en typ av bolag som baseras på EU-lagstiftningen för att bedriva 
verksamhet i olika EU-länder enligt samma regler. Enligt subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen bör EU-lagstiftningen därför utgå från dessa bolagstyper. 
Europeiska unionens institutioner och organ bör föregå med gott exempel när det gäller att 
minska löneklyftorna mellan män och kvinnor för samma eller likvärdigt arbete.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn med mer än 500 anställda.

En presumtion om lämplighet ska gälla 
för företag som är bundna av eller 
tillämpar kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 468
Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn med mer än 200 anställda.

En presumtion om lämplighet ska gälla 
för företag som är bundna av eller 
tillämpar kollektivavtal.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn, inbegripet icke-
standardiserade sektorer, såsom 
plattformsarbetsgivare, skyddade 
verkstäder och andra former av 
kontraktsarbete.

Or. en

Ändringsförslag 470
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn. Arbetsgivare som är 
bundna av kollektivavtal ska presumeras 
vara lämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 471
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetsgivare i både den offentliga och den 
privata sektorn med fler än 1000 anställda.

Or. de

Ändringsförslag 472
Abir Al-Sahlani, Linea Søgaard-Lidell

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
arbetstagare i både den offentliga och den 
privata sektorn.

1. Detta direktiv ska gradvis tillämpas 
på arbetsgivare i både den offentliga och 
den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat, inbegripet direkt och 
indirekt anställda arbetstagare, särskilt 
arbetstagare som är anställda via ett 
bemanningsföretag enligt definitionen i 
direktiv 2008/104/EG eller en plattform, 
samt atypiska former såsom 



PE699.048v01-00 36/176 AM\1241218SV.docx

SV

nolltimmesavtal, skyddade/åtföljande 
anställningsavtal och deltidsarbetande, 
med hänsyn till domstolens rättspraxis.

Detta direktiv ska tillämpas på 
arbetstagare som avses i första stycket i 
denna punkt oberoende av deras kön, 
könsidentitet, könsuttryck eller 
könskaraktär i syfte att uppfylla det 
diskrimineringsförbud som fastställs i 
artikel 4 i direktiv 2006/54/EG.

Or. en

Ändringsförslag 474
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som arbetar i unionen eller 
arbetar för en arbetsgivare som är 
etablerad i en medlemsstat, och som har 
ett anställningsförhållande som anställd 
entreprenör enligt definitionen i den 
lagstiftning, de kollektivavtal eller den 
praxis som gäller i varje medlemsstat, 
inbegripet icke-konventionella avtal 
såsom deltidsanställda, visstidsanställda 
och personer som har ett 
anställningsavtal eller ett 
anställningsförhållande hos ett 
bemanningsföretag, med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 475
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat, inbegripet 
deltidsarbetande, visstidsanställda och 
personer som är anställda av eller står i 
ett anställningsliknande förhållande till 
bemanningsföretag, med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal, 
inbegripet avtal för deltidsarbete, avtal för 
arbete för bemanningsföretag, 
nolltimmesavtal och skyddade eller 
åtföljande arbetsavtal, eller ett 
anställningsförhållande enligt definitionen i 
den lagstiftning, de kollektivavtal eller den 
praxis som gäller i varje medlemsstat med 
hänsyn till domstolens rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 477
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande, samt på 
egenföretagare som är ekonomiskt 
beroende av den upphandlande enheten, 
enligt definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat.

Or. pt

Ändringsförslag 478
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
rättspraxis i ländernas respektive 
domstolar.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
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varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

2. Detta direktiv ska tillämpas på 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i den lagstiftning, de 
kollektivavtal eller den praxis som gäller i 
varje medlemsstat med hänsyn till 
domstolens rättspraxis.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater med 
arbetsmarknadsmodeller där 
självständiga arbetsmarknadsparter 
ansvarar för lönebildningen ska ha 
möjlighet att helt eller delvis låta bli att 
tillämpa detta direktiv, förutsatt att 
medlemsstaten anser att det finns 
tillräckligt stöd för detta bland 
representativa arbetsmarknadsparter på 
nationell nivå.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
arbetsgivare som är bundna av ett 
kollektivavtal som fastställer lönenivåer 
med respekt för principen om lika arbete.

Or. en

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

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska tillämpas 
proportionellt på små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 485
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) lön: den gängse grund- eller 
minimilönen samt alla övriga förmåner i 
form av kontanter eller naturaförmåner 
som arbetstagaren får, direkt eller indirekt 
(de sistnämnda nedan kallade lönetillägg 
eller varierande ersättningar), av sin 
arbetsgivare på grund av anställningen.

(a) lön: den gängse grund- eller 
minimilönen samt alla övriga förmåner i 
form av kontanter eller naturaförmåner 
som arbetstagaren får, direkt eller indirekt 
(de sistnämnda nedan kallade lönetillägg 
eller varierande ersättningar, vilket 
inkluderar förmåner som inte betalas ut i 
kontanter som extra semesterdagar eller 
arbetstidsförkortning), av sin arbetsgivare 
på grund av anställningen.

Or. es

Ändringsförslag 486
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) lön: den gängse grund- eller 
minimilönen samt alla övriga förmåner i 
form av kontanter eller naturaförmåner 
som arbetstagaren får, direkt eller indirekt 
(de sistnämnda nedan kallade lönetillägg 
eller varierande ersättningar), av sin 

(a) lön: den gängse grund- eller 
minimilönen samt alla övriga förmåner i 
form av kontanter eller naturaförmåner 
som arbetstagaren får, direkt eller indirekt 
av sin arbetsgivare på grund av 
anställningen.
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arbetsgivare på grund av anställningen.

Or. pl

Motivering

Ordalydelsen i bestämmelsen är oklar och det finns ingen korrekt förklaring till de delar som 
omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) löneskillnad: skillnaden mellan de 
genomsnittliga lönenivåerna bland 
kvinnliga och manliga arbetstagare hos 
arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas genomsnittliga 
lönenivå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 488
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) löneskillnad: skillnaden mellan de 
genomsnittliga lönenivåerna bland 
kvinnliga och manliga arbetstagare hos 
arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas genomsnittliga 
lönenivå.

(c) löneskillnad: skillnaden mellan de 
genomsnittliga lönenivåerna bland 
kvinnliga och manliga arbetstagare, 
uttryckt i procent av de manliga 
arbetstagarnas genomsnittliga lönenivå. I 
situationer där en person inte identifierar 
sig som vare sig man eller kvinna, görs 
jämförelsen med en person av annat kön 
som utför lika arbete eller likvärdigt 
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arbete med den högsta lönen.

Or. en

Ändringsförslag 489
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) löneskillnad: skillnaden mellan de 
genomsnittliga lönenivåerna bland 
kvinnliga och manliga arbetstagare hos 
arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas genomsnittliga 
lönenivå.

(c) löneskillnad mellan kvinnliga och 
manliga arbetstagare: skillnaden mellan 
den genomsnittliga bruttotimlönen för 
män och kvinnor uttryckt i procent av den 
genomsnittliga bruttotimlönen för män.

Or. en

Ändringsförslag 490
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) löneskillnad: skillnaden mellan de 
genomsnittliga lönenivåerna bland 
kvinnliga och manliga arbetstagare hos 
arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas genomsnittliga 
lönenivå.

(c) löneskillnad mellan könen: kvoten 
(uttryckt som en procentandel) av 
skillnaden mellan mäns och kvinnors 
genomsnittliga bruttotimlön och mäns 
genomsnittliga bruttotimlön.

Or. pl

Ändringsförslag 491
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led c



PE699.048v01-00 44/176 AM\1241218SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) löneskillnad: skillnaden mellan de 
genomsnittliga lönenivåerna bland 
kvinnliga och manliga arbetstagare hos 
arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas genomsnittliga 
lönenivå.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) medianlönenivå: nivån på lönen 
för den arbetstagare som ligger i mitten av 
lönefältet, där hälften av arbetstagarna 
tjänar mer och hälften tjänar mindre.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) medianlöneskillnad: skillnaden 
mellan de genomsnittliga lönenivåerna 
bland kvinnliga och manliga arbetstagare 

utgår
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hos arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas medianlönenivå.

Or. en

Ändringsförslag 494
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) medianlöneskillnad: skillnaden 
mellan de genomsnittliga lönenivåerna 
bland kvinnliga och manliga arbetstagare 
hos arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas medianlönenivå.

(e) medianlöneskillnad: skillnaden 
mellan de genomsnittliga lönenivåerna 
bland manliga och manliga arbetstagare 
hos arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas medianlönenivå. I 
situationer där en person inte identifierar 
sig som vare sig man eller kvinna, görs 
jämförelsen med en person av annat kön 
som utför lika arbete eller likvärdigt 
arbete med den högsta lönen.

Or. en

Ändringsförslag 495
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) medianlöneskillnad: skillnaden 
mellan de genomsnittliga lönenivåerna 
bland kvinnliga och manliga arbetstagare 
hos arbetsgivaren, uttryckt i procent av de 
manliga arbetstagarnas medianlönenivå.

(e) medianlöneskillnad mellan 
kvinnliga och manliga arbetstagare: 
skillnaden mellan de genomsnittliga 
lönenivåerna bland kvinnliga och manliga 
arbetstagare hos arbetsgivaren, uttryckt i 
procent av de manliga arbetstagarnas 
medianlönenivå.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) lönekvartil: fyra grupper 
arbetstagare, uppdelade i lika stora delar 
från lägsta till högsta delen av löneskalan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) likvärdigt arbete: arbete som 
fastställs vara likvärdigt i enlighet med 
icke-diskriminerande och objektiva 
könsneutrala kriterier som fastställs i 
artikel 4.3 och som måste baseras på en 
jämförelse mellan två grupper av 
arbetstagare som inte har bildats på ett 
godtyckligt sätt. Det arbete som utförs är 
jämförbart, baserat på en övergripande 
bedömning av arbetets krav och karaktär 
och kriterier såsom kunskap och 
färdigheter, ansvarsområden och 
arbetsinsats utan att hänsyn tas till 
arbetstid för tydlighetens skull. Om 
yrkeserfarenhet beaktas vid fastställandet 
av likvärdigt arbete ska den part som 
hävdar detta som en faktor bevisa att den 
högre yrkeserfarenheten i allmänhet leder 
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till mervärde för det arbete som faktiskt 
utförs.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) likvärdigt arbete: arbete som 
fastställs vara likvärdigt i enlighet med 
icke-diskriminerande och objektiva 
könsneutrala kriterier såsom fastställs i 
artikel 4.3.

Or. en

Ändringsförslag 499
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) arbetstagare: en fysisk person som 
tillhandahåller arbete eller tjänster, 
framträdelsevis i egenskap av 
privatperson, och som egentligen inte 
bedriver företagsverksamhet för egen 
räkning.

Or. en

Ändringsförslag 500
Daniela Rondinelli
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
som grupperats av arbetsgivaren enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 4 i detta 
direktiv och beskrivits av den berörda 
arbetsgivaren.

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
enligt de kriterier som fastställs i artikel 4.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
som grupperats av arbetsgivaren enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 4 i detta 
direktiv och beskrivits av den berörda 
arbetsgivaren.

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
som grupperats av arbetsgivaren enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 4 i detta 
direktiv och beskrivits av den berörda 
arbetsgivaren i samråd med 
arbetstagarföreträdare.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
som grupperats av arbetsgivaren enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 4 i detta 
direktiv och beskrivits av den berörda 
arbetsgivaren.

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
som grupperats av arbetsgivaren enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 4 i detta 
direktiv och beskrivits av den berörda 
arbetsgivaren i samråd med 
arbetstagarföreträdare.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
som grupperats av arbetsgivaren enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 4 i detta 
direktiv och beskrivits av den berörda 
arbetsgivaren.

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som är grupperade av arbetstagarnas 
arbetsgivare med avseende på tillämplig 
lag, kollektivavtal eller andra 
bestämmelser i varje medlemsstat när det 
gäller arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som utför samma eller likvärdigt arbete 
som grupperats av arbetsgivaren enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 4 i detta 
direktiv och beskrivits av den berörda 

(g) arbetstagarkategori: arbetstagare 
som grupperats av sina respektive 
arbetsgivare i enlighet med nationell 
lagstiftning, kollektivavtal och annan 
relevant praxis i medlemsstaten.
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arbetsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) arbetstagarföreträdare:
(a) fackföreningsföreträdare, dvs. 
företrädare som utsetts eller valts av 
fackföreningar eller medlemmar i sådana 
fackföreningar i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.
(b) Valda företrädare, dvs. företrädare 
som väljs fritt av organisationens 
arbetstagare, som inte står under 
arbetsgivarens överhöghet eller kontroll i 
enlighet med bestämmelser i nationella 
lagar eller andra författningar eller i 
kollektivavtal och vars uppgifter inte 
omfattar verksamhet som är 
fackföreningars exklusiva befogenhet.
(c) Om det (enligt nationell lagstiftning 
och praxis) i samma organisation finns 
både fackföreningsföreträdare och valda 
företrädare, ska lämpliga åtgärder vidtas 
för att säkerställa att existensen av de 
valda företrädarna inte används för att 
undergräva de berörda fackföreningarnas 
eller deras företrädares ställning och för 
att säkerställa att fackföreningarnas 
exklusiva befogenheter bevaras, särskilt 
rätten till kollektivförhandlingar och att 
ingå ett kollektivavtal och att ha (digitalt) 
tillträde till arbetstagarna.
(d) Arbetstagarnas rätt att välja att 
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organisera sig i en fackförening och att 
förhandla kollektivt kommer att 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 506
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) arbetstagarföreträdare:
(a) fackföreningsföreträdare, dvs. 
företrädare som utsetts eller valts av 
fackföreningar eller medlemmar i sådana 
fackföreningar i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.
(b) Valda företrädare, dvs. företrädare 
som väljs fritt av företagets eller 
organisationens arbetstagare, som inte 
står under arbetsgivarens överhöghet eller 
kontroll i enlighet med bestämmelser i 
nationella lagar eller andra författningar 
eller i kollektivavtal och vars uppgifter 
inte omfattar verksamhet som är 
fackföreningars exklusiva befogenhet.
(c) Om det i samma företag finns både 
fackföreningsföreträdare och valda 
företrädare, ska lämpliga åtgärder vidtas 
för att säkerställa att de valda 
företrädarna inte används för att 
undergräva de berörda fackföreningarnas 
eller deras företrädares ställning och för 
att säkerställa att fackföreningarnas 
exklusiva befogenheter bevaras, särskilt 
deras rätt till kollektivförhandlingar och 
att ingå ett kollektivavtal och att ha fritt 
tillträde till arbetstagarna.
(d) Arbetstagarnas rätt att välja att 
organisera sig i en fackförening och att 
förhandla kollektivt kommer att 
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respekteras.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) arbetstagarföreträdare:
(a) fackföreningsföreträdare, dvs. 
företrädare som utsetts eller valts av 
fackföreningar eller medlemmar i sådana 
fackföreningar i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.
(b) Valda företrädare, dvs. företrädare 
som väljs fritt av företagets arbetstagare, 
som inte står under arbetsgivarens 
överhöghet eller kontroll i enlighet med 
bestämmelser i nationella lagar eller 
andra författningar eller i kollektivavtal 
och vars uppgifter inte omfattar 
verksamhet som är fackföreningars 
exklusiva befogenhet.
Om det (enligt nationell lagstiftning och 
praxis) i samma företag finns både 
fackföreningsföreträdare och valda 
företrädare, ska lämpliga åtgärder vidtas 
för att säkerställa att de valda 
företrädarna inte används för att 
undergräva de berörda fackföreningarnas 
eller deras företrädares ställning, och för 
att säkerställa deras exklusiva 
befogenheter och rättigheter samt 
arbetstagarnas rätt att organisera sig i en 
fackförening och för 
kollektivförhandlingar.

Or. en
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Ändringsförslag 508
Cindy Franssen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) arbetstagarföreträdare: en erkänd 
fackförening eller andra personer som av 
arbetstagarna utsetts att företräda dem i 
en organisation i enlighet med nationell 
lagstiftning eller praxis. Om båda finns i 
samma organisation ska 
fackföreningarnas exklusiva befogenheter 
bevaras.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) likvärdigt arbete: arbete som 
fastställs vara likvärdigt i enlighet med 
icke-diskriminerande och objektiva 
könsneutrala kriterier såsom fastställs i 
artikel 4.5.

Or. en

Ändringsförslag 510
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) arbetstagarföreträdare: en erkänd 
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fackförening eller andra personer som av 
arbetstagarna utsetts att företräda dem i 
en organisation i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis.

Or. en

Ändringsförslag 511
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) arbetstagarföreträdare: 
fackförening eller arbetstagarföreträdare 
i enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) indirekt diskriminering: när en 
skenbart neutral bestämmelse eller ett 
skenbart neutralt kriterium eller 
förfaringssätt särskilt missgynnar personer 
av ett visst kön jämfört med personer av 
det andra könet, om inte bestämmelsen, 
kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan 
motiveras av ett berättigat mål och medlen 
för att uppnå detta mål är lämpliga och 
nödvändiga.

(i) indirekt diskriminering: när en 
skenbart neutral bestämmelse eller ett 
skenbart neutralt kriterium eller 
förfaringssätt särskilt missgynnar personer 
av ett visst kön jämfört med personer av 
det andra könet, om inte bestämmelsen, 
kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan 
motiveras av ett berättigat mål i enlighet 
med kriterierna som fastställs i artikel 4 i 
detta direktiv och medlen för att uppnå 
detta mål är lämpliga och nödvändiga.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) indirekt diskriminering: när en 
skenbart neutral bestämmelse eller ett 
skenbart neutralt kriterium eller 
förfaringssätt särskilt missgynnar personer 
av ett visst kön jämfört med personer av 
det andra könet, om inte bestämmelsen, 
kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan 
motiveras av ett berättigat mål och medlen 
för att uppnå detta mål är lämpliga och 
nödvändiga.

(i) indirekt diskriminering: när en 
skenbart neutral bestämmelse eller ett 
skenbart neutralt kriterium eller 
förfaringssätt särskilt missgynnar personer 
av ett visst kön jämfört med personer av 
det andra könet, om inte bestämmelsen, 
kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan 
motiveras av ett berättigat mål i enlighet 
med kriterierna som fastställs i artikel 4 
och medlen för att uppnå detta mål är 
lämpliga och nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 514
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) intersektionell diskriminering: 
diskriminering på två eller flera grunder 
eller egenskaper eller identiteter som 
verkar och samverkar med varandra 
samtidigt på ett oskiljaktigt sätt och ger 
upphov till tydliga och specifika former av 
diskriminering.

Or. en
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Ändringsförslag 515
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) intersektionell diskriminering: 
diskriminering på två eller flera grunder 
eller egenskaper eller identiteter som 
verkar och samverkar med varandra 
samtidigt på ett oskiljaktigt sätt och ger 
upphov till tydliga och specifika former av 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) arbetstagarföreträdare: 
fackföreningar eller 
arbetstagarföreträdare i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 517
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) kollektivavtal: skriftligt avtal om 
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löner och arbetsvillkor och 
anställningsvillkor som ingåtts mellan 
fackföreningsorganisationer och andra 
organisationer som företräder 
arbetstagare och 
arbetsgivarorganisationer efter 
kollektivförhandlingar.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) arbetstagarföreträdare: en erkänd 
fackförening eller andra personer som av 
arbetstagarna utsetts att företräda dem i 
en organisation i enlighet med nationell 
lagstiftning eller praxis.

Or. en

Ändringsförslag 519
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(kb) organisationer som företräder 
arbetstagare: fackföreningsorganisation 
eller arbetstagarföreträdare i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpning av principen om 
lika lön för lika arbete och likvärdigt 
arbete:
(a) Jämförelsen görs mellan ett arbete 
som utförs av en man och en kvinna.
(b) I situationer där en person inte 
identifierar sig som vare sig man eller 
kvinna, görs jämförelsen med personen 
som utför lika arbete eller likvärdigt 
arbete och har den högsta lönen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) trakasserier och sexuella 
trakasserier enligt artikel 2.2 i direktiv 
2006/54/EG samt varje form av mindre 
förmånlig behandling på grund av att en 
person avvisar eller låter bli att reagera mot 
ett sådant beteende, om trakasserierna eller 
behandlingen har anknytning till eller följer 
av utövandet av de rättigheter som anges i 
detta direktiv;

(a) trakasserier och sexuella 
trakasserier enligt artikel 1 c och artikel 
2.2 i direktiv 2006/54/EG samt varje form 
av mindre förmånlig behandling på grund 
av att en person avvisar eller låter bli att 
reagera mot ett sådant beteende, om 
trakasserierna eller behandlingen har 
anknytning till eller följer av utövandet av 
de rättigheter som anges i detta direktiv;

Or. en
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Ändringsförslag 522
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) instruktion att diskriminera 
personer på grund av kön;

(b) instruktioner att avskilja, utesluta, 
begränsa eller ge företräde åt personer på 
grund av kön, i syftet eller med resultatet 
att upphäva eller begränsa erkännandet, 
åtnjutandet eller utövandet, på lika 
villkor, av rättigheter, friheter och 
garantier eller av ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter;

Or. pt

Ändringsförslag 523
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) varje form av mindre förmånlig 
behandling av en kvinna i samband med 
graviditet eller barnledighet i den mening 
som avses i rådets direktiv 92/85/EEG.61

(c) varje form av mindre förmånlig 
behandling av en kvinna i samband med 
graviditet eller barnledighet i den mening 
som avses i rådets direktiv 92/85/EEG61, 
eller av en kvinna eller man i samband 
med föräldraledighet eller 
familjestödsledighet, eller av en man i 
samband med föräldraledighet eller 
pappaledighet.

_________________ _________________
61 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 
19 oktober 1992 om åtgärder för att 
förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
(tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, 
28.11.1992, s. 1).

61 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 
19 oktober 1992 om åtgärder för att 
förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
(tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, 
28.11.1992, s. 1).
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Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) arbetsgivarens underlåtenhet att 
tillhandahålla rimliga 
anpassningsåtgärder för arbetstagare med 
funktionsnedsättning i den mening som 
avses i artikel 5 i direktiv 2000/78/EG.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) en arbetsgivares underlåtenhet att 
tillhandahålla rimliga 
anpassningsåtgärder för arbetstagare med 
funktionsnedsättning i den mening som 
avses i artikel 5 i direktiv 2000/78/EG.

Or. en

Ändringsförslag 526
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Lönediskriminering inom detta 
direktivs tillämpningsområde omfattar 
också diskriminering som grundar sig på 
en kombination av kön och någon annan 
grund som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG.

utgår

Or. hu

Motivering

Enligt min åsikt går dessa utvidgningar utöver det grundläggande syftet med förslaget till 
direktiv om att fastställa gemensamma miniminormer för bättre och effektivare tillämpning av 
principen om lika lön för kvinnor och män. Å andra sidan skapar de stor osäkerhet under 
genomförandet av direktivet när det gäller att erkänna förekomsten av diskriminering, besluta 
om en lämplig jämförbar person, bedöma proportionaliteten och, i förekommande fall, 
fastställa nivån på den ersättning som beviljas eller de sanktioner som åläggs.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lönediskriminering inom detta 
direktivs tillämpningsområde omfattar 
också diskriminering som grundar sig på 
en kombination av kön och någon annan 
grund som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 528
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lönediskriminering inom detta 
direktivs tillämpningsområde omfattar 
också diskriminering som grundar sig på 
en kombination av kön och någon annan 
grund som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG.

3. Lönediskriminering inom detta 
direktivs tillämpningsområde bygger på 
diskriminering på grund av kön, i motsats 
till artikel 157 i EUF-fördraget.

Or. es

Motivering

Andra möjliga diskrimineringsgrunder omfattas inte av direktivets rättsliga grund, såsom den 
konsekvensbedömning som genomförts av Europeiska kommissionen, och som innebär 
överträdelse av någon av principerna för tilldelning, proportionalitet och överskridande av 
befogenhet.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lönediskriminering inom detta 
direktivs tillämpningsområde omfattar 
också diskriminering som grundar sig på 
en kombination av kön och någon annan 
grund som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG.

3. Lönediskriminering inom detta 
direktivs tillämpningsområde omfattar 
också diskriminering som grundar sig på 
en kombination av kön och/eller någon 
annan grund som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Förbud mot diskriminering

1. För att uppnå unionens mål om lika 
lön för lika eller likvärdigt arbete ska 
direkt eller indirekt könsdiskriminering 
avskaffas med avseende på alla aspekter 
av och villkor för ersättningen.
2. I synnerhet när ett 
arbetsvärderingssystem används för att 
bestämma lön, ska detta vara baserat på 
samma kriterier för alla arbetstagare och 
vara utformat så, att det utesluter all 
diskriminering på grund av kön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska förtydliga 
begreppet ”likvärdigt arbete” i sin 
nationella lagstiftning, i enlighet med 
domstolens rättspraxis och punkt 10 i 
rekommendation 2014/124/EU, och 
baserar arbetets värde på objektiva, 
könsneutrala kriterier i enlighet med 
punkt 3 i denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika 
lön för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska efter samråd 
med arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorgan vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivarna 
har infört lönestrukturer som säkerställer 
att arbetstagare får lika lön för samma 
eller likvärdigt arbete utan diskriminering 
på grund av kön. Medlemsstaterna får 
tillåta arbetsmarknadens parter att 
förhandla om och ingå kollektivavtal för 
att säkerställa verkställandet av lika lön 
till kvinnor och män för lika arbete eller 
likvärdigt arbete.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete. Om 
lönesättningen säkerställs genom 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 
parter får medlemsstaterna anförtro 
arbetsmarknadens parter att säkerställa 
att kvinnor och män får lika lön för 
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samma arbete eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 534
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete. 
Utvecklingen av verktyg eller metoder som 
medlemsstaterna kan använda för att 
bedöma och jämföra arbetets värde ska 
underlätta anpassningen av sådana 
instrument till de enskilda 
medlemsstaternas särdrag.

Or. pl

Ändringsförslag 535
Jessica Stegrud

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete. Detta 
hindrar inte att arbetsgivarna ger 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete olika lön, utifrån 
prestation och kompetens.

Or. en
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Ändringsförslag 536
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska, efter samråd 
med arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorganen eller en annan 
behörig myndighet, vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivarna 
har infört lönestrukturer som säkerställer 
att kvinnor och män får lika lön för samma 
eller likvärdigt arbete.

Or. en

Motivering

Jämställdhetsorgans institutionella struktur skiljer sig åt när det gäller deras mandat, 
funktionssätt och de områden de omfattar.

Ändringsförslag 537
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
löner, karriärer och arbeten värderas och 
att arbetsgivarna har infört lönestrukturer 
som säkerställer att kvinnor och män får 
lika lön för samma eller likvärdigt arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 538
Anne Sander
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska, i samarbete 
med arbetsmarknadens parter, vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete som 
utförs för samma arbetsgivare.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
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säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete som 
utförs för samma arbetsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 541
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska tillsammans 
med arbetsmarknadens parter vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer som 
säkerställer att kvinnor och män får lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivarna har infört lönestrukturer 
som säkerställer att kvinnor och män får 
lika lön för samma eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
kvinnor och män får lika lön för samma 
eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 543
Ernest Urtasun
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska förtydliga 
begreppet ”likvärdigt arbete” i sin 
nationella lagstiftning, i enlighet med 
domstolens rättspraxis och punkt 10 i 
rekommendation 2014/124/EU, och 
baserar arbetets värde på objektiva, 
könsneutrala kriterier i enlighet med 
punkt 3 i denna artikel. 

Or. en

Ändringsförslag 544
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska, efter samråd 
med arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorganen, vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att det inrättas 
lättillgängliga verktyg och metoder som 
arbetsgivare och arbetstagare kan 
använda för att bedöma och jämföra 
arbetets värde i enlighet med de kriterier 
som fastställs i denna artikel samt 
nödvändiga åtgärder för att främja 
användningen av dessa verktyg och 
metoder i syfte att fastställa lönenivåerna. 
Dessa verktyg och metoder ska inrättas 
med deltagande av arbetsmarknadens 
parter och arbetstagarföreträdarna, eller 
så ska, i avsaknad av sådana, de berörda 
arbetstagarna involveras i processen och 
ges tillgång till all relevant information. 
Dessa verktyg ska omfatta system för 
könsneutral arbetsvärdering och 
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arbetsindelning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
ska vara lättillgängliga för arbetstagare 
och arbetsgivare. Europeiska 
jämställdhetsinstitutet (EIGE) ska 
certifiera dessa verktyg och metoder. 
Dessa verktyg och metoder ska tillämpas 
med deltagande av arbetsmarknadens 
parter på arbetsgivar- eller sektorsnivå 
och omfatta system för könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning.

Or. en

Ändringsförslag 546
Anne Sander

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 

2. Medlemsstaterna ska, i samarbete 
med arbetsmarknadens parter, vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
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arbetsvärdering och arbetsindelning. kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

De åtgärder som vidtas ska ta fullständig 
hänsyn till handlingsfriheten för 
arbetsmarknadens parter och uppmuntra 
en dialog mellan dessa så att de kan 
påverka lönesättningspolitiken.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas och är 
lättillgängliga för arbetstagare och 
arbetsgivare i syfte att bedöma och jämföra 
arbetets värde i enlighet med de kriterier 
som fastställs i denna artikel. Dessa 
verktyg och metoder ska inrättas med 
deltagande av arbetsmarknadens parter 
och stöd från jämställdhetsorgan, och ska 
omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas och är 
lättillgängliga för arbetstagare och 
arbetsgivare i syfte att bedöma och jämföra 
arbetets värde i enlighet med de kriterier 
som fastställs i denna artikel. Dessa 
verktyg och metoder ska omfatta system 
för könsneutral arbetsvärdering och 
arbetsindelning. Dessa verktyg och 
metoder ska fastställas med deltagande av 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 549
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning. 
Medlemsstaterna får välja att utveckla 
dessa verktyg eller metoder i samarbete 
med arbetsmarknadens parter eller 
överlåta uppgiften till dem.

Or. en

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

Förslag till direktiv
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Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska, efter samråd 
med arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorgan eller en annan 
behörig myndighet, vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att verktyg och 
metoder inrättas för att bedöma och 
jämföra arbetets värde i enlighet med de 
kriterier som fastställs i denna artikel. 
Dessa verktyg och metoder kan omfatta 
system för könsneutral arbetsvärdering och 
arbetsindelning.

Or. en

Ändringsförslag 551
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska tillsammans 
med arbetsmarknadens parter vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

Or. it

Ändringsförslag 552
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
som används för arbetsvärdering och 
arbetsindelning ska undvika all 
lönediskriminering mellan kvinnor och 
män.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
vägledning för att bedöma och jämföra 
arbetets värde i enlighet med de kriterier 
som fastställs i denna artikel. Denna 
vägledning kan omfatta system för 
könsneutral arbetsvärdering och 
arbetsindelning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 2. Medlemsstaterna ska tillsammans 
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nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

med arbetsmarknadens parter vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa 
adekvat vägledning för att bedöma och om 
möjligt jämföra arbetets värde i enlighet 
med de kriterier som fastställs i denna 
artikel. Dessa rekommendationer kan 
omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

Or. en

Ändringsförslag 555
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
verktyg och metoder inrättas för att 
bedöma och jämföra arbetets värde i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
denna artikel. Dessa verktyg och metoder 
kan omfatta system för könsneutral 
arbetsvärdering och arbetsindelning.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Ändringsförslag 556
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 

3. Dessa verktyg och metoder som 
avses i punkt 2 ska göra det möjligt att vid 
arbetsvärderingen bedöma om arbetstagare 
befinner sig i jämförbara situationer, med 
hjälp av objektiva, könsneutrala kriterier. 
Dessa könsneutrala kriterier ska 
överenskommas med arbetsmarknadens 
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ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär. De ska inte innehålla 
eller bygga på kriterier som direkt eller 
indirekt bygger på arbetstagarens kön.

parter. ska omfatta åtminstone 

(a) krav på utbildning, arbetslivserfarenhet 
och fortbildning, 
(b) färdigheter, inbegripet den kunskap 
som krävs för att uppfylla kraven för ett 
arbete, social kompetens och 
problemlösning, utbildning, fortbildning, 
erfarenhet, kunskap, organisatoriska 
färdigheter, 
(c) arbetsinsats, inbegripet mental, psykisk 
och fysisk insats, 
 (d) ansvarsområden, inbegripet för 
personer, varor och utrustning, 
information och ekonomiska resurser, 
ansvar, inbegripet ansvarsskyldighet, 
information och ekonomiska resurser, 
(e) arbetsvillkor, inbegripet sådana som 
rör arbetsmiljön (fysisk, psykisk och 
emotionell) och organisationsmiljön. 
De verktyg eller metoder som avses i 
punkt 2 ska inte innehålla eller bygga på 
kriterier som direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön. Medlemsstaterna ska 
stödja arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter, inbegripet 
genom utbildning och detaljerad 
vägledning om fastställande av de 
objektiva, könsneutrala kriterier som 
avses i första stycket i denna punkt och de 
verktyg och metoder som avses i punkt 2.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär. De ska inte innehålla 
eller bygga på kriterier som direkt eller 
indirekt bygger på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder som 
avses i punkt 2 ska göra det möjligt att vid 
arbetsvärderingen bedöma om arbetstagare 
befinner sig i jämförbara situationer, med 
hjälp av objektiva, könsneutrala kriterier 
som överenskommits med 
arbetsmarknadens parter. Dessa verktyg 
eller metoder ska omfatta, men är inte 
begränsade till,

(a) krav på utbildning, inbegripet formella 
och icke-formella, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning,

(b) färdigheter, inbegripet de färdigheter 
som krävs för att uppfylla kraven för ett 
arbete, människocentrerad och social 
kompetens och problemlösning,
(c) arbetsinsats, inbegripet mental och 
psykosocial arbetsinsats och fysisk 
arbetsinsats,
(d) ansvarsområden, inbegripet för 
personer, varor och utrustning, 
information och ekonomiska resurser,
(e) arbetsvillkor, inbegripet sådana som 
rör arbetsmiljön (fysisk, psykisk och 
emotionell) och organisationsmiljön.

De verktyg eller metoder som avses i 
punkt 2 ska inte innehålla eller bygga på 
kriterier som direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön. Medlemsstaterna ska 
stödja arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter, inbegripet 
genom utbildning och detaljerad 
vägledning om fastställande av de 
kriterier som avses i första stycket i denna 
punkt och de verktyg och metoder som 
avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 558
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär. De ska inte innehålla 
eller bygga på kriterier som direkt eller 
indirekt bygger på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder som 
avses i punkt 2 ska göra det möjligt att vid 
arbetsvärderingen bedöma om arbetstagare 
befinner sig i jämförbara situationer, med 
hjälp av objektiva, könsneutrala kriterier. 
Dessa könsneutrala kriterier ska 
överenskommas med arbetsmarknadens 
parter och omfatta åtminstone 

(a) krav på utbildning, arbetslivserfarenhet 
och fortbildning, 
(b) färdigheter, inbegripet den kunskap 
som krävs för att uppfylla kraven för ett 
arbete, social kompetens och 
problemlösning, 
(c) arbetsinsats, inbegripet mental, psykisk 
och fysisk insats, 
(d) ansvarsområden, inbegripet för 
personer, varor och utrustning, 
information och ekonomiska resurser, 
(e) arbetsvillkor, inbegripet sådana som 
rör arbetsmiljön (fysisk, psykisk och 
emotionell) och organisationsmiljön. 
De verktyg eller metoder som avses i 
punkt 2 ska inte innehålla eller bygga på 
kriterier som direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön. Medlemsstaterna ska 
stödja arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter, inbegripet 
genom utbildning och detaljerad 
vägledning om fastställande av de 
objektiva, könsneutrala kriterier som 
avses i första stycket i denna punkt och de 
verktyg och metoder som avses i punkt 2. 

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär. De ska inte innehålla 
eller bygga på kriterier som direkt eller 
indirekt bygger på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder som 
avses i punkt 2 ska göra det möjligt att vid 
arbetsvärderingen bedöma om arbetstagare 
befinner sig i jämförbara situationer, med 
hjälp av objektiva, könsneutrala kriterier. 
Dessa könsneutrala kriterier ska 
överenskommas med arbetsmarknadens 
parter och åtminstone omfatta men inte 
begränsas till krav på formell och icke-
formell utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, inbegripet den 
kunskap som krävs för att uppfylla kraven 
för ett arbete, social kompetens och 
problemlösning, arbetsinsats, inbegripet 
mentala, psykosociala och fysiska 
insatser, ansvarsområden, inbegripet för 
människor, varor och utrustning, 
information och ekonomiska resurser, 
och arbetsvillkor inbegripet villkor 
kopplade till arbetsmiljön och 
organisationsmiljön. De verktyg eller 
metoder som avses i punkt 2 ska inte 
innehålla eller bygga på kriterier som 
direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär. De ska inte innehålla 
eller bygga på kriterier som direkt eller 
indirekt bygger på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva könsneutrala kriterier som bör 
omfatta aspekter av arbeten som 
huvudsakligen utförs av kvinnor och som 
ofta förbises. Dessa kriterier ska omfatta 
men inte begränsas till

(a) krav på utbildning, arbetslivserfarenhet 
och fortbildning, förvärvat lärande och 
förvärvade kunskaper,
(b) färdigheter, inbegripet erfarenhet, 
interpersonella färdigheter, 
problemlösning, bedömning och 
organisatoriska färdigheter,
(c) arbetsinsats, inbegripet mental, 
känslomässig, psykisk och fysisk insats,
(d) ansvarsskyldighet och ansvarsområden, 
inbegripet för personer, varor och 
utrustning, information och ekonomiska 
resurser,
(e) arbetsvillkor, inbegripet sådana som 
rör arbetsmiljön (fysisk, psykisk och 
emotionell) och organisationsmiljön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
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objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

objektiva kriterier. Dessa kriterier ska 
överenskommas med arbetsmarknadens 
parter och åtminstone omfatta till exempel

(a) krav på utbildning, arbetslivserfarenhet 
och fortbildning,

(b) färdigheter, inbegripet den kunskap 
som krävs för att uppfylla kraven för ett 
arbete, social kompetens och 
problemlösning,
(c) ansvarsområden, inbegripet för 
personer, varor och utrustning, 
information och ekonomiska resurser,
(d) arbetsresultat,
(e) arbetets karaktär.

De ska inte innehålla eller bygga på 
kriterier som direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
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karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

Medlemsstaterna ska stödja arbetsgivarna 
och arbetsmarknadens parter, inbegripet 
genom utbildning och detaljerad 
vägledning om fastställande av de 
objektiva, könsneutrala kriterier som 
avses i första stycket i denna punkt och de 
verktyg och metoder som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 563
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet, 
organisation och fortbildning, färdigheter, 
erfarenheter, efterlevnad av företagets 
mål, arbetsinsats och ansvarsområden, 
arbetsresultat och arbetets karaktär, samt 
allmänna och särskilda kriterier som 
kommer från kollektivavtalet. 
Förteckningen över kriterier är inte 
uttömmande. De ska inte innehålla eller 
bygga på kriterier som direkt eller indirekt 
bygger på arbetstagarens kön.

Or. es

Ändringsförslag 564
Maria Walsh, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Stelios 
Kympouropoulos, Loucas Fourlas
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier. Dessa kriterier ska till 
exempel omfatta krav på utbildning, 
arbetslivserfarenhet och fortbildning, 
färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat, arbetets 
karaktär, förmåga och prestanda, 
sektorspecifik arbetsorganisation, 
produktivitet och anställningstid. De ska 
inte innehålla eller bygga på kriterier som 
direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön.

Or. en

Ändringsförslag 565
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva och robusta kriterier som ska 
omfatta krav på utbildning, 
arbetslivserfarenhet och fortbildning, 
färdigheter, enskilda arbeten och de olika 
arbetsuppgifter och åligganden förenade 
med dem, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsvillkor, 
arbetsresultat och arbetets karaktär. De ska 
inte innehålla eller bygga på kriterier som 
direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön.
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Or. pl

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

3. En övergripande bedömning enligt 
denna vägledning ska göra det möjligt att 
vid arbetsvärderingen bedöma om 
arbetstagare befinner sig i jämförbara 
situationer, med hjälp av objektiva kriterier 
som kan omfatta krav på utbildning, 
arbetslivserfarenhet och fortbildning, 
färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär och liknande kriterier som 
fastställs i nationell lagstiftning och 
kollektivavtal. De ska inte innehålla eller 
bygga på kriterier som direkt eller indirekt 
bygger på arbetstagarens kön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 

3. En övergripande bedömning enligt 
denna vägledning avseende 
arbetsvärderingen av om arbetstagare 
befinner sig i jämförbara situationer, med 
hjälp av objektiva kriterier som ska omfatta 
krav på utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
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karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

karaktär eller liknande kriterier som 
fastställs i nationell lagstiftning eller 
kollektivavtal. De ska inte innehålla eller 
bygga på kriterier som direkt eller indirekt 
bygger på arbetstagarens kön.

Or. en

Ändringsförslag 568
Anne Sander

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat, arbetets 
karaktär och det berörda företagets 
särdrag. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

Or. fr

Ändringsförslag 569
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta, bland 
andra kriterier som kan anses vara 
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fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

relevanta, krav på utbildning, 
arbetslivserfarenhet och fortbildning, 
färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och arbetets 
karaktär. De ska inte innehålla eller bygga 
på kriterier som direkt eller indirekt bygger 
på arbetstagarens kön.

Or. pt

Ändringsförslag 570
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna 
Virkkunen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier som ska omfatta krav på 
utbildning, arbetslivserfarenhet och 
fortbildning, färdigheter, arbetsinsats och 
ansvarsområden, arbetsresultat och 
arbetets karaktär. De ska inte innehålla 
eller bygga på kriterier som direkt eller 
indirekt bygger på arbetstagarens kön.

3. Dessa verktyg och metoder ska 
göra det möjligt att vid arbetsvärderingen 
bedöma om arbetstagare befinner sig i 
jämförbara situationer, med hjälp av 
objektiva kriterier avseende arbetets krav, 
som ska omfatta krav på utbildning, 
färdigheter och arbetsresultat. De ska inte 
innehålla eller bygga på kriterier som 
direkt eller indirekt bygger på 
arbetstagarens kön.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1241218SV.docx 87/176 PE699.048v01-00

SV

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma 
arbetsgivare, utan får utvidgas till att även 
omfatta källan. Bedömningen ska inte 
begränsas enbart till arbetstagare 
anställda samtidigt som den berörda 
arbetstagaren. Om ingen faktiskt 
jämförbar person kan fastställas, ska det 
vara tillåtet att jämföra med en hypotetisk 
person eller använda andra bevismedel 
som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma 
arbetsgivare, utan får utvidgas till att även 
omfatta källan. Bedömningen ska inte 
begränsas enbart till arbetstagare 
anställda samtidigt som den berörda 
arbetstagaren. Om ingen faktiskt 
jämförbar person kan fastställas, ska det 
vara tillåtet att jämföra med en hypotetisk 
person eller använda andra bevismedel 
som kan stärka den misstänkta 

utgår
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diskrimineringen.

Or. en

Ändringsförslag 573
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma 
arbetsgivare, utan får utvidgas till att även 
omfatta källan. Bedömningen ska inte 
begränsas enbart till arbetstagare 
anställda samtidigt som den berörda 
arbetstagaren. Om ingen faktiskt 
jämförbar person kan fastställas, ska det 
vara tillåtet att jämföra med en hypotetisk 
person eller använda andra bevismedel 
som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 574
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
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bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren.

Or. hu

Motivering

Vi anser att en sådan vag och otydlig bestämmelse inte uppfyller kraven på normativ tydlighet 
eller rättssäkerhet, och att den utökar omfattningen av jämförelsen så att den blir så gott som 
obegränsad. Bestämmelsen ovan är särskilt motsägelsefull eftersom arbetsgivare i motsats till 
detta kan motivera och styrka den omtvistade diskrimineringen enbart på grundval av 
objektiva kriterier [artikel 4.3].

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där anställda har 
samma arbetsgivare, utan får utvidgas till 
att även omfatta källan och 
sektorsöverskridande jämförelser på 
grundval av de uppgifter som samlats in 
av övervakningsorganet. Bedömningen 
ska inte begränsas till arbetstagare 
anställda samtidigt, i samma sektor eller av 
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hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

samma arbetsgivare som den berörda 
arbetstagaren eller till samma sektor eller 
arbetstagare i samma företag. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person på grundval av de 
objektiva och könsneutrala kriterierna 
enligt artikel 4.3 eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen. Arbetsgivarna ska 
samråda med arbetstagarföreträdare om 
fastställandet av en jämförbar person. 
Den jämförbara personen ska underlätta 
sektorsövergripande jämförelse.

Or. en

Ändringsförslag 576
Anne Sander

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen, särskilt med hänvisning 
till befintliga kollektivavtal och med 
hänsyn tagen till det berörda företagets 
särdrag. Införandet av en sådan 
jämförelsemekanism får inte medföra en 
administrativ eller ekonomisk börda för 
företagen, särskilt inte för små och 
medelstora företag samt 
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mikroföretag. Befintliga nationella 
indikatorer ska användas.

Or. fr

Ändringsförslag 577
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan ska utvidgas till att även omfatta 
källan och sektorsövergripande 
jämförelser. Bedömningen ska inte 
begränsas enbart till arbetstagare anställda 
samtidigt som den berörda arbetstagaren 
eller inom samma sektor eller till 
arbetstagare som utför sitt arbete vid 
samma anläggning. Om ingen faktiskt 
jämförbar person kan fastställas, ska det 
vara tillåtet att jämföra med en hypotetisk 
person på grundval av de kriterier som 
avses i punkt 3 och som överenskommits 
med arbetsmarknadens parter eller 
använda andra bevismedel som kan stärka 
den misstänkta diskrimineringen. Den 
hypotetiska personen ska underlätta 
sektorsövergripande jämförelser.

Or. en

Ändringsförslag 578
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
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Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där anställda av ett 
annat kön har samma arbetsgivare, utan 
ska utvidgas till att även omfatta källan 
och möjliggöra sektorsövergripande 
jämförelser. Bedömningen ska inte 
begränsas till arbetstagare anställda 
samtidigt, i samma sektor eller av samma 
arbetsgivare som den berörda 
arbetstagaren. Om ingen faktiskt jämförbar 
person kan fastställas, ska det vara tillåtet 
att jämföra med en hypotetisk person, på 
grundval av de kriterier som avses i 
punkt 3, eller använda andra bevismedel 
som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen. Den hypotetiska 
personen ska underlätta 
sektorsövergripande jämförelser.

Or. en

Ändringsförslag 579
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
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som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen, till exempel med hjälp 
av den klassificering som 
arbetsmarknadens parter anger i 
vederbörande kollektivavtal, 
undertecknade av de mest representativa 
organisationerna.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
eller inom samma sektor som den berörda 
arbetstagaren. Om ingen faktiskt jämförbar 
person kan fastställas, ska det vara tillåtet 
att jämföra med en hypotetisk person på 
grundval av de kriterier som avses i punkt 
3 eller använda andra bevismedel som kan 
stärka den misstänkta diskrimineringen. 
Den hypotetiska personen ska underlätta 
sektorsövergripande jämförelser.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen, såsom en hänvisning till 
en befintlig klassificering baserad på 
arbetsmarknadsparternas kollektivavtal 
på bransch- eller sektorsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 582
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
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utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med hjälp 
av andra bevismedel som kan stärka den 
misstänkta diskrimineringen, till exempel 
genom hänvisning till en klassificering 
baserad på kollektivavtal på sektornivå 
mellan arbetsmarknadens parter.

Or. it

Ändringsförslag 583
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Vid 
jämförelse av uppgifter från olika 
tidsperioder måste det dock säkerställas 
att lämpliga mikro- och 
makroekonomiska individuella 
omständigheter från specifika perioder 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 584
Maria Walsh, Jarosław Duda, Deirdre Clune, Loucas Fourlas
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att jämföra med en 
hypotetisk person eller använda andra 
bevismedel som kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

4. När skillnaderna i lön kan 
tillskrivas en och samma källa som 
fastställer lönevillkor, begränsas 
bedömningen av huruvida de anställda 
utför samma eller likvärdigt arbete inte 
bara till situationer där kvinnliga och 
manliga anställda har samma arbetsgivare, 
utan får utvidgas till att även omfatta 
källan. Bedömningen ska inte begränsas 
enbart till arbetstagare anställda samtidigt 
som den berörda arbetstagaren. Om ingen 
faktiskt jämförbar person kan fastställas, 
ska det vara tillåtet att göra en jämförelse 
genom att använda andra bevismedel som 
kan stärka den misstänkta 
diskrimineringen.

Or. en

Motivering

I mikroföretag och småföretag utför anställda ofta olika uppgifter och det finns ofta inga 
kvinnliga eller manliga jämförbara personer i samma företag för samma uppgifter. En 
jämförelse av uppgifter skulle därför aldrig kunna spegla verkligheten och ännu mindre en 
hypotetisk jämförande person.

Ändringsförslag 585
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Arbete ska anses likvärdigt om det 
utförda arbetet är jämförbart, baserat på 
en jämförelse mellan två grupper av 
arbetstagare som inte har bildats på ett 
godtyckligt sätt, baserat på en 
övergripande bedömning av arbetets krav 
och karaktär, och kriterier såsom 
kunskap och färdigheter, ansvar, 
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belastning och arbetsinsats. Vid 
bedömningen av arbetets karaktär ska 
särskild hänsyn tas till arbetsvillkoren. 
För att undvika tvivel ska arbetstiden inte 
vara en relevant faktor. Om 
yrkeserfarenhet ska beaktas som en faktor 
för att avgöra om arbete är av lika värde, 
ska den part som hävdar att en sådan 
faktor måste beaktas bära bevisbördan för 
att visa att ökad yrkeserfarenhet i 
allmänhet – och inte bara i specifika fall – 
leder till mervärde för det arbete som 
faktiskt utförs av arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning används för att 
fastställa lönerna ska systemet använda 
samma kriterier för båda könen, så att man 
utesluter alla förutsättningar för 
könsdiskriminering.

5. Om ett system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning används för att 
fastställa lönerna ska systemet använda 
samma kriterier för alla arbetstagare i all 
deras mångfald, så att man utesluter alla 
former av diskriminering, i synnerhet på 
grund av kön, och säkerställa att 
färdigheter som förknippas med 
kvinnodominerade arbeten värderas. I 
detta avseende ska medlemsstaterna 
säkerställa att arbetsgivarna och 
arbetsmarknadens parter får de verktyg 
och den vägledning som de behöver för att 
införa könsneutrala system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att fastställa lönerna.

Or. en
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Ändringsförslag 587
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning används för att 
fastställa lönerna ska systemet använda 
samma kriterier för båda könen, så att 
man utesluter alla förutsättningar för 
könsdiskriminering.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att arbetsgivarna och 
arbetstagarföreträdarna får de verktyg 
och den vägledning som de behöver för att 
införa könsneutrala system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att fastställa lönerna. Sådana system för 
arbetsutvärdering och arbetsindelning ska 
använda könsneutrala kriterier, så att man 
utesluter alla förutsättningar för 
könsdiskriminering och säkerställer att 
färdigheter som förknippas med 
kvinnodominerade arbeten inte 
undervärderas.

Or. en

Ändringsförslag 588
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning används för att 
fastställa lönerna ska systemet använda 
samma kriterier för båda könen, så att 
man utesluter alla förutsättningar för 
könsdiskriminering.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
arbetsgivare och arbetsmarknadens parter 
får de verktyg och den vägledning de 
behöver för att införa könsneutrala 
system för arbetsutvärdering och 
arbetsindelning för att fastställa lönerna. 
Sådana system för arbetsutvärdering och 
arbetsindelning ska använda könsneutrala 
kriterier, så att man utesluter alla former av 
diskriminering och säkerställer att 
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färdigheter som förknippas med 
kvinnodominerade arbeten inte 
undervärderas.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning används för att 
fastställa lönerna ska systemet använda 
samma kriterier för båda könen, så att man 
utesluter alla förutsättningar för 
könsdiskriminering.

5. Om ett system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning används för att 
fastställa lönerna ska systemet använda 
samma objektiva kriterier för båda könen, 
så att man utesluter alla förutsättningar för 
könsdiskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 590
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ersättningsbestämmelser i 
kollektivavtal som är bindande för 
arbetsgivaren ska presumeras vara 
lämpliga. Verksamhet som på grundval av 
dessa bestämmelser tilldelas olika 
ersättningsgrupper ska inte betraktas som 
lika arbete eller likvärdigt arbete, förutsatt 
att bestämmelserna inte strider mot 
punkt 5 i denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 591
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Åtgärder för insyn i 
lönesättningen bör skydda arbetstagarnas 
rätt till lika lön, samtidigt som man så 
långt som möjligt begränsar 
merkostnader och administrativa bördor 
för arbetsgivarna, med särskild hänsyn till 
mikro- och småföretag. När det är 
lämpligt bör åtgärderna skräddarsys efter 
arbetsgivarens storlek med hänsyn till 
antalet anställda.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Arbetsgivarna ska säkerställa att 
jobbannonser, tjänstebeteckningar och 
rekryteringsförfaranden är könsneutrala.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den 
tjänst som ska tillsättas. Dessa uppgifter 
bör anges i den offentliggjorda 
platsannonsen eller på annat sätt lämnas 
till de sökande innan 
anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den 
tjänst som ska tillsättas. Dessa uppgifter 
bör anges i den offentliggjorda 
platsannonsen eller på annat sätt lämnas 
till de sökande innan 
anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
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Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna. 
Dessutom, och även före 
anställningsintervjun, ska den som 
ansöker om anställning på begäran få 
information om den genomsnittliga 
lönenivån för de kategorier av 
arbetstagare som utför samma arbete som 
den utannonserade tjänsten avser eller 
arbete av lika värde som denna tjänst 
samt de objektiva könsneutrala kriterier 
som den genomsnittliga lönenivån 
baseras på.

Or. en

Ändringsförslag 596
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om en utannonserad tjänsts 
ingångslön eller löneintervall, som bygger 
på objektiva och könsneutrala kriterier. 
Dessa uppgifter bör anges i den 
offentliggjorda platsannonsen eller på 
annat sätt lämnas till de sökande innan 
anställningsintervjun utan att den sökande 
ska behöva be om uppgifterna. Den som 
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ansöker om anställning ska på begäran få 
information om den genomsnittliga 
lönenivån för de kategorier av 
arbetstagare som utför samma arbete som 
den utannonserade tjänsten omfattar eller 
arbete av lika värde som denna tjänst 
samt de objektiva, könsneutrala kriterier 
som ligger till grund för den 
genomsnittliga lönenivån, före 
anställningsintervjun.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

1. Den som söker anställning ska från 
den presumtiva arbetsgivaren automatiskt 
få information om det kollektivavtal som 
företaget tillämpar avseende arbetet, i 
tillämpliga fall, ingångslön eller 
löneintervall samt den genomsnittliga 
lönenivån för arbetet som den sökande 
sökt till eller för likvärdigt arbete, som 
bygger på även angivna objektiva och 
könsneutrala kriterier som används för att 
fastställa lönenivåer, och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

1. Den som söker anställning som når 
det sista rekryteringsskedet ska ha rätt att 
från den presumtiva arbetsgivaren få 
information om löneintervall, som bygger 
på objektiva och könsneutrala kriterier och 
avser den tjänst som ska tillsättas.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
lämnas på begäran.

Or. en
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Ändringsförslag 600
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
opartiska kriterier för män och kvinnor 
och avser den tjänst som ska tillsättas. 
Dessa uppgifter bör anges i den 
offentliggjorda platsannonsen eller på 
annat sätt lämnas till de sökande innan 
anställningsintervjun eller i början av den 
utan att den sökande ska behöva be om 
uppgifterna.

Or. es

Ändringsförslag 601
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den tjänst 
som ska tillsättas. Dessa uppgifter bör 
anges i den offentliggjorda platsannonsen 
eller på annat sätt lämnas till de sökande 
innan anställningsintervjun utan att den 
sökande ska behöva be om uppgifterna.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Ändringsförslag 602
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Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, som bygger på objektiva och 
könsneutrala kriterier och avser den 
tjänst som ska tillsättas. Dessa uppgifter 
bör anges i den offentliggjorda 
platsannonsen eller på annat sätt lämnas 
till de sökande innan anställningsintervjun 
utan att den sökande ska behöva be om 
uppgifterna.

1. Den som söker anställning ska ha 
rätt att från den presumtiva arbetsgivaren 
få information om ingångslön eller 
löneintervall, till exempel genom 
hänvisning till en klassificering baserad 
på kollektivavtal på sektornivå mellan 
arbetsmarknadens parter. Dessa uppgifter 
bör lämnas till de sökande innan 
anställningsintervjun utan att den sökande 
ska behöva be om uppgifterna.

Or. it

Ändringsförslag 603
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppgifterna om löneintervall som 
ursprungligen utgjorde punkt 1 ska inte 
hindra arbetsgivare, arbetstagare och 
arbetsmarknadens parter från att 
förhandla om löner som ligger utanför det 
ursprungliga löneintervallet.

Or. es

Ändringsförslag 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
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsgivarna ska säkerställa att 
jobbannonser, tjänstebeteckningar och 
rekryteringsförfaranden är könsneutrala.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En arbetsgivare ska varken 
muntligt eller skriftligt själv eller via en 
företrädare fråga den sökande om 
lönehistorik från deras tidigare 
anställningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En arbetsgivare ska varken 
muntligt eller skriftligt själv eller via en 
företrädare fråga den sökande om 
lönehistorik från deras tidigare 
anställningar.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 607
Jessica Stegrud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En arbetsgivare ska varken 
muntligt eller skriftligt själv eller via en 
företrädare fråga den sökande om 
lönehistorik från deras tidigare 
anställningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 608
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En arbetsgivare ska varken muntligt 
eller skriftligt själv eller via en företrädare 
fråga den sökande om lönehistorik från 
deras tidigare anställningar.

2. En arbetsgivare ska varken muntligt 
eller skriftligt själv eller via en företrädare 
fråga den sökande om lönehistorik från 
deras tidigare anställningar, om inte den 
sökande uttryckligen anser att det inte 
finns några hinder mot att lämna ut 
sådan information.

Or. es

Ändringsförslag 609
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. En arbetsgivare ska varken 
muntligt eller skriftligt själv eller via en 
företrädare fråga den sökande om 
lönehistorik från deras tidigare 
anställningar.

2. En arbetsgivare ska varken själv 
eller via en företrädare fråga den sökande 
om lönehistorik från deras tidigare 
anställningar.

Or. it

Ändringsförslag 610
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetsgivarna ska säkerställa att 
jobbannonser, tjänstebeteckningar och 
rekryteringsförfaranden är könsneutrala 
och att informationen på begäran 
tillhandahålls i tillgängliga format för 
arbetstagare med funktionsnedsättning, i 
enlighet med unionsrätten, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 och (EU) 2019/882.

Or. en

Ändringsförslag 611
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetsgivarna ska säkerställa att 
jobbannonser, tjänstebeteckningar och 
rekryteringsförfaranden är könsneutrala.

Or. en
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Ändringsförslag 612
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
och arbetstagarföreträdarna, inbegripet 
fackföreningar (arbetstagarföreträdare), 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling, inbegripet alla 
lönedelar som ingår i lönerna och alla 
andra förmåner som arbetsgivaren 
betalar direkt eller indirekt i form av 
kontanter eller naturaförmåner till 
arbetstagaren. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala och vara förenliga med 
kriterierna i artikel 4. Informationen ska 
på begäran tillhandahållas i tillgängliga 
format för arbetstagare med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
unionsrätten, särskilt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och 
(EU) 2019/882.

Or. en

Ändringsförslag 613
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning, om 
denne har tillgång till en sådan, av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Om beskrivningen 
tillhandahålls genom kollektivavtal 
tillämpas inte kravet som fastställs i den 
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här artikeln. Det gäller inte heller vid 
lönesättningssystem och befordringar som 
grundas på de mål som överenskommits 
av båda parter.
Kriterierna som avses i föregående stycke 
ska vara opartiska och objektiva och gälla 
för både män och kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 614
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
och arbetstagarföreträdarna, inbegripet 
fackföreningar (arbetstagarföreträdare), 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling, inbegripet alla 
lönedelar som ingår i lönerna och alla 
andra förmåner som arbetsgivaren 
betalar direkt eller indirekt i form av 
kontanter eller naturaförmåner till 
arbetstagaren. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala och vara förenliga med 
kriterierna i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 615
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 



PE699.048v01-00 112/176 AM\1241218SV.docx

SV

lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

och arbetstagarföreträdarna lätt kan få 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa de anställdas 
lönenivåer och karriärutveckling, 
inbegripet alla lönedelar som ingår i 
lönerna och alla andra förmåner som 
arbetsgivaren betalar direkt eller indirekt i 
form av kontanter eller naturaförmåner 
till arbetstagaren. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala och vara förenliga med 
kriterierna i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 616
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala och förknippade med 
fastställandet av den direkta och indirekta 
diskriminering som ligger till grund för 
lönediskriminering mellan kvinnor och 
män.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling, varvid medlemsstaterna 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
och arbetstagarföreträdare lätt kan få 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa de anställdas 
lönenivåer och karriärutveckling. Dessa 
kriterier ska vara könsneutrala och vara 
förenliga med kriterierna som fastställs i 
artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 619
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till klassificeringen av 
minimilönenivån baserad på 
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anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska 
vara könsneutrala.

kollektivavtal på sektornivå mellan 
arbetsmarknadens parter, samt till lön er 
utöver minimilönen och/eller till 
tilläggspremier/bonus kopplade till egna 
och/eller företagets resultat.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
och arbetstagarföreträdare lätt kan få 
tillgång till en beskrivning av de kriterier 
som används för att fastställa de anställdas 
lönenivåer och karriärutveckling. Dessa 
kriterier ska vara könsneutrala.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer. Dessa kriterier ska 
vara könsneutrala och följa nationell 
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könsneutrala. lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 622
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
på ett lämpligt sätt lätt kan få tillgång till 
en beskrivning av de kriterier som används 
för att fastställa de anställdas lönenivåer 
och karriärutveckling. Dessa kriterier ska 
vara könsneutrala.

Or. hu

Ändringsförslag 623
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer. Dessa kriterier ska 
vara könsneutrala.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna 
lätt kan få tillgång till en beskrivning av 
de kriterier som används för att fastställa 
de anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla 
arbetstagarna med en beskrivning av de 
kriterier som används för att fastställa de 
anställdas lönenivåer och 
karriärutveckling. Dessa kriterier ska vara 
könsneutrala.

Or. en

Ändringsförslag 626
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare och deras fackföreningar 
kan begära tydlig och fullständig 
information från arbetsgivaren om 
lönenivåer, uppdelade efter kön, för 
kategorier av arbetstagare som utför 
samma arbete eller likvärdigt arbete. 
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Denna information ska omfatta 
kompletterande eller rörliga komponenter 
utöver den fasta grundlönen, såsom 
naturaförmåner, prestationsrelaterade 
betalningar och bonusar. Den ska 
innehålla information om de kriterier för 
arbetsutvärdering som används för att 
fastställa lön för kategorier av 
arbetstagare som utför samma arbete eller 
likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 627
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Förbud mot lönehemlighetsklausuler

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
förbjuda avtalsvillkor som syftar till att 
hindra en arbetstagare från att röja 
information om sin lön eller att söka 
information om samma eller andra 
kategorier av arbetstagares lön.

Or. en

Ändringsförslag 628
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
tydlig och fullständig information om sin 
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genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

egen lönenivå och de genomsnittliga 
lönenivåerna, som visar könsfördelningen i 
lönesättningen för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete, 
såväl som löneskillnaderna mellan könen 
och medianlöneskillnaden mellan könen 
för arbetstagare som arbetar för samma 
arbetsgivare i enlighet med punkterna 3 
och 4. Arbetsgivarna ska på begäran förse 
arbetstagarna med information om den 
metod som används för att fastställa 
lönenivåerna och lönerna för varje 
kategori av arbetstagare, inbegripet 
eventuella system för arbetsutvärdering 
eller arbetsindelning, samt de totala 
löneskillnaderna mellan könen hos 
arbetsgivaren.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
tydlig och fullständig information om sin 
egen lönenivå och de genomsnittliga 
lönenivåerna, som visar könsfördelningen i 
lönesättningen för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete, i 
enlighet med punkterna 3 och 4. Denna 
information ska även omfatta hur 
lönenivåerna fastställdes, inbegripet 
genom ett befintligt system för 
arbetsutvärdering eller 
arbetsklassificering. 
Arbetstagarföreträdare ska också ha rätt 
att få information om hur lön för varje 
kategori av arbetstagare fastställs.

Or. en
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Ändringsförslag 630
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare i företag med mer än 
200 anställda ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4. För företag som är 
bundna av och/eller tillämpar 
kollektivavtal ska en hänvisning till det 
tillämpliga kollektivavtalet vara tillräcklig 
som information.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare ska ha rätt att årligen 
få ut tydlig och fullständig information om 
den genomsnittliga löneskillnaden och 
medianlöneskillnaden mellan alla 
arbetstagare i företaget liksom sin egen 
lönenivå och de genomsnittliga 
lönenivåerna, som visar könsfördelningen i 
lönesättningen för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete, i 
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enlighet med punkterna 4 och 5. Detta ska 
inbegripa information om hur 
lönenivåerna fastställdes, inbegripet 
genom ett befintligt system för 
arbetsutvärdering och/eller 
arbetsklassificering.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare i företag med mer än 
200 anställda ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4. För företag som är 
bundna av och/eller tillämpar 
kollektivavtal ska en hänvisning till det 
tillämpliga kollektivavtalet vara tillräcklig 
som information.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
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information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

tydlig och fullständig information om sin 
egen lönenivå och de genomsnittliga 
lönenivåerna, som visar könsfördelningen i 
lönesättningen för kategorier av anställda 
som utför samma eller likvärdigt arbete, i 
enlighet med punkterna 3 och 4. När det 
gäller företag som är bundna av och/eller 
tillämpar kollektivavtal räcker det att 
hänvisa till det tillämpliga kollektivavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 634
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om de kriterier som används 
för att fastställa lönenivåerna och 
utvärderingen av målen för kategorier av 
anställda som utför samma eller likvärdigt 
arbete, i enlighet med punkterna 3 och 4. 
Dessa kriterier ska överensstämma med 
principen om lika lön för kvinnor och 
män för samma eller likvärdigt arbete.

Or. es

Ändringsförslag 635
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
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eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4. För arbetsgivare som 
är bundna av kollektivavtal ska en 
hänvisning till det tillämpliga 
kollektivavtalet vara tillräcklig som 
information.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare vars arbetsgivare 
anställer minst 50 arbetstagare ska ha rätt 
att få ut information om sin egen lönenivå 
och de genomsnittliga lönenivåerna, som 
visar könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4 förutsatt att denna 
information inte redan har 
kommunicerats till 
arbetstagarföreträdarna.

Or. en

Ändringsförslag 637
Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
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eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4. En sådan begäran kan 
inte lämnas in mer än två gånger per år.

Or. en

Ändringsförslag 638
Anne Sander

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare vid företag som har 
mer än 50 anställda ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

Or. fr

Ändringsförslag 639
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare i företag med mer än 
250 anställda ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

Or. it
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om löneskillnader och 
skillnader i medianlön, som visar 
könsfördelningen i lönestatistiken för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete för samma 
arbetsgivare, i enlighet med punkterna 3 
och 4.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om sin egen lönenivå och de 
genomsnittliga lönenivåerna, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete, i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

1. Arbetstagare ska ha rätt att få ut 
information om löneskillnader och 
medianlöneskillnaden, som visar 
könsfördelningen i lönesättningen för 
kategorier av anställda som utför samma 
eller likvärdigt arbete i arbetsgivarens 
verksamhet, i enlighet med punkterna 3 
och 4.

Or. en

Ändringsförslag 642
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I syfte att värna rätten till skydd av 
personuppgifter ska den information som 
avses i första stycket endast kunna 
begäras i de fall då det inte finns någon 
risk att personuppgifter röjs för tredje part 
och när arbetstagaren har bevis för 
lönediskriminering på grund av kön. Vid 
tvivel kan arbetsgivaren och 
arbetstagaren, eller, i förekommande fall, 
den fackliga representanten rådfråga den 
nationella dataskyddsmyndigheten.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetstagarföreträdare ska ha rätt 
att få information om hur lön för varje 
kategori av arbetstagare fastställs och 
genomsnittliga lönenivåer.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att 
få ut den information som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att 
få ut den information som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att få 
ut den information som avses i punkt 1.

2. Arbetsgivarna ska inom en rimlig 
tidsram informera arbetstagarna om deras 
rätt att få ut den information som avses i 
punkt 1.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att få 
ut den information som avses i punkt 1.

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att få 
ut den information som avses i punkt 1 och 
om de åtgärder som arbetstagaren bör 
vidta för att utöva sin rätt.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att få 
ut den information som avses i punkt 1.

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att få 
ut den information som avses i punkt 1 och 
om de åtgärder som arbetstagaren bör 
vidta för att utöva sin rätt.

Or. en

Ändringsförslag 649
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att få 
ut den information som avses i punkt 1.

2. Arbetsgivarna ska varje år 
informera arbetstagarna om deras rätt att 
begära och kunna få ut den information 
som avses i punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

3. Arbetstagare ska ha rätt att få 
information enligt punkt 1 när de begär 
det. Arbetsgivarna ska tillhandahålla den 
information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid och senast två månader efter 
arbetstagarens förfrågan. Informationen 
ska tillhandahållas skriftligen och 
arbetsgivaren ska bevara bevis på 
översändandet eller mottagandet i 
elektronisk form.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
en månad efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska tillhandahållas 
skriftligen och arbetsgivaren ska bevara 
bevis på översändandet eller mottagandet 
i elektronisk form. Informationen ska på 
begäran tillhandahållas i ett format som är 
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tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 652
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
två månader efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 653
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
tre månader efter arbetstagarens förfrågan. 
Om tidsfristen inte iakttas bör vederbörlig 
motivering lämnas till arbetstagaren. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 654
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

3. Arbetsgivarna ska skriftligen 
tillhandahålla den information som avses i 
punkt 1 inom rimlig tid och inte längre än 
två månader efter att ha mottagit 
arbetstagarens förfrågan. Informationen 
ska på begäran tillhandahållas i ett format 
som är tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

3. Arbetsgivarna ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 inom 
rimlig tid efter arbetstagarens förfrågan. 
Informationen ska endast lämnas om den 
inte avslöjar information om en enskild 
arbetstagares lönenivåer och på begäran 
tillhandahållas i ett format som är 
tillgängligt för arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
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Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare eller ett 
jämställdhetsorgan.

4. Arbetstagare ska ha rätt att begära 
den information som avses i punkt 1 via 
sina företrädare eller ett jämställdhetsorgan 
för att garantera konfidentialitet och 
anonymitet. Arbetstagare ska ha rätt att, 
personligen eller genom sina 
arbetstagarföreträdare, begära ytterligare 
förtydliganden och information om de 
uppgifter som lämnats och få ett motiverat 
svar. Arbetstagarföreträdare, inbegripet 
fackföreningar, ska ha möjlighet att 
begära information om lönenivån på en 
arbetstagare vägnar, uppdelad efter kön 
och arbetstagarkategorier.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare eller ett 
jämställdhetsorgan.

4. Arbetstagare ska ha rätt att begära 
den information som avses i punkt 1 via 
sina företrädare och ett jämställdhetsorgan 
eller en behörig myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 658
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 7– punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare eller ett 
jämställdhetsorgan.

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via de organisationer som företräder dem 
eller ett jämställdhetsorgan.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare eller ett 
jämställdhetsorgan.

4. Arbetstagare ska ha rätt att begära 
den information som avses i punkt 1 via 
arbetstagarföreträdarna eller ett 
jämställdhetsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 660
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare eller ett 
jämställdhetsorgan.

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare.

Or. es

Motivering

Det är i allmänhet oproportionerligt att ett offentligt organ ska medverka till åtkomst till 
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företagets information samtidigt som det förändrar arbetsmarknadens parters möjlighet att 
förstärka arbetet.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare eller ett 
jämställdhetsorgan.

4. Arbetstagare ska ha möjlighet att 
begära den information som avses i punkt 1 
via sina företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 662
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Arbetstagarföreträdare ska ha 
möjlighet att begära information om 
lönenivån för en arbetstagare, uppdelad 
efter kön och arbetstagarkategori. 
Arbetstagare ska ha rätt att informeras 
om vilka personer som ingår i den 
kategori av arbetstagare som 
arbetsgivaren använder vid beräkningen 
av medianlönenivån enligt punkt 1.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i tillgängliga format för 
arbetstagare med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 664
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetstagarna ska inte hindras 
ifrån att redovisa sin lön för att kunna 
åberopa principen om lika lön för kvinnor 
och män för lika eller likvärdigt arbete.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetstagarna ska inte hindras ifrån 
att redovisa sin lön för att kunna åberopa 
principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete.

5. Arbetstagare får under inga 
omständigheter hindras från att redovisa 
sin lön inom och utanför det företag de 
har ett anställningsförhållande med. 
Avtalsvillkor och åtgärder som syftar till 
att begränsa eller förbjuda arbetstagare 
från att redovisa sina löner eller 
genomsnittliga lönenivåer, särskilt till 
sina kolleger eller fackföreningar, ska 
vara förbjudna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetstagarna ska inte hindras ifrån 
att redovisa sin lön för att kunna åberopa 
principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete.

5. Arbetstagare ska under inga 
omständigheter hindras från att redovisa 
sin lön för andra arbetstagare och 
förmedla den till sin fackförening. 
Medlemsstaterna ska därför vidta 
åtgärder för att förbjuda avtalsvillkor som 
syftar till att hindra arbetstagare från att 
redovisa denna information i enlighet 
med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 667
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetstagarna ska inte hindras ifrån 5. Arbetstagarna ska inte hindras ifrån 
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att redovisa sin lön för att kunna åberopa 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete.

att redovisa sin lön för att i det konkreta 
fallet kontrollera tillämpningen av 
kriterierna i punkt 1 och följaktligen 
efterlevnaden av principen om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Arbetsgivare får kräva att 
arbetstagare som fått den information 
som avses i denna artikel inte ska 
använda informationen i andra syften än 
att försvara sin rätt till lika lön för samma 
eller likvärdigt arbete och inte på annat 
sätt sprida informationen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Arbetsgivare får kräva att 
arbetstagare som fått den information som 
avses i denna artikel inte ska använda 
informationen i andra syften än att 

6. Arbetstagare som fått den 
information som avses i denna artikel får 
använda informationen i valfritt syfte, i 
synnerhet för att försvara sin rätt till lika 
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försvara sin rätt till lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete och inte på annat sätt 
sprida informationen.

lön för samma eller likvärdigt arbete. 
Arbetstagare får dela sådan information 
med sina arbetstagarföreträdare och 
fackföreningar.

Or. en

Ändringsförslag 670
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Arbetsgivare får kräva att 
arbetstagare som fått den information som 
avses i denna artikel inte ska använda 
informationen i andra syften än att 
försvara sin rätt till lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete och inte på annat sätt 
sprida informationen.

6. Arbetstagare som fått den 
information som avses i denna artikel får 
använda informationen i valfritt syfte, i 
synnerhet för att försvara sin rätt till lika 
lön för samma eller likvärdigt arbete. 
Arbetstagare får dela den erhållna 
informationen med sina 
arbetstagarföreträdare.

Or. en

Ändringsförslag 671
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Arbetsgivare får kräva att 
arbetstagare som fått den information som 
avses i denna artikel inte ska använda 
informationen i andra syften än att försvara 
sin rätt till lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete och inte på annat sätt 
sprida informationen.

6. Arbetsgivare får kräva att 
arbetstagare som fått den information som 
avses i denna artikel inte ska använda 
informationen i andra syften än att försvara 
sin rätt till lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete med hänsyn till det 
motsatta könet och inte på annat sätt sprida 
informationen.

Or. es
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Ändringsförslag 672
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att så långt som möjligt 
begränsa arbetsgivarnas kostnader och 
administrativa börda ska medlemsstaterna 
överväga att utarbeta verktyg och 
riktlinjer för mikroföretag samt små och 
medelstora företag för att underlätta 
genomförandet av de skyldigheter som 
anges i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 673
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Organisationer som företräder 
arbetstagare har också rätt till den 
information som beskrivs i punkt 1 för 
alla arbetstagare.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1241218SV.docx 139/176 PE699.048v01-00

SV

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Medlemsstaterna ska, med 
beaktande av sina respektive 
arbetsmarknadsmodeller och 
arbetsmarknadstraditioner, vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 500 anställda kartlägger 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
i olika kategorier av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 675
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare med minst 
1000 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare med minst 
500 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

Or. en
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Ändringsförslag 677
Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Dennis Radtke

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare med minst 
200 anställda eller färre som så definieras 
på nationell nivå ska tillhandahålla 
följande information om organisationen, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 5: För 
arbetsgivare som är bundna av tillämpliga 
avtal på sektorsnivå ska en presumtion 
om lämplighet gälla för genomförandet av 
rapporteringskraven i denna artikel.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 250 
anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Medlemsstaterna ska införa 
lämpliga åtgärder, med beaktande av sina 
nationella arbetsmarknadstraditioner, för 
att säkerställa att arbetsgivare med minst 
250 anställda ska övervaka och 
tillhandahålla information om 
löneskillnader mellan kvinnliga och 
manliga arbetstagare för olika kategorier 
av arbetstagare som utför samma arbete 
som dem eller likvärdigt arbete för samma 
arbetsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 679
Margarita de la Pisa Carrión
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare som omfattas av det 
aktuella direktivet, utan att denna artikel i 
något fall ska ställa krav på arbetsgivare 
med färre än 250 anställda, ska 
tillhandahålla följande information om 
organisationen i enlighet med 
punkterna 2, 3 och 5:

Or. es

Motivering

Av proportionalitetsskäl rekommenderas att den här åtgärden tillämpas för företag som har 
mer än 250 anställda, enligt kommissionens konsekvensbedömning. Samtidigt rekommenderas 
att små och medelstora företag inte ska omfattas av kravet på skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 250 
anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare ska utan undantag 
tillhandahålla följande information om 
organisationen till sina arbetstagare, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 5:

Or. en

Ändringsförslag 681
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare med minst 
100 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

Or. en

Ändringsförslag 682
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare med minst 
30 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare med minst 
50 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

Or. en
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Ändringsförslag 684
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare med minst 
10 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare ska tillhandahålla 
följande information om organisationen, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 5:

Or. en

Ändringsförslag 686
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare ska tillhandahålla 
följande information om organisationen, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 5:
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Or. en

Ändringsförslag 687
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsgivare med minst 
250 anställda ska tillhandahålla följande 
information om organisationen, i enlighet 
med punkterna 2, 3 och 5:

1. Arbetsgivare ska tillhandahålla 
följande information om organisationen, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 5:

Or. en

Ändringsförslag 688
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

utgår

Or. fr

Motivering

Målet är att säkerställa lika lön för kvinnor och män som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Denna statistik är inte förenlig med det målet och medför administrativa åligganden för 
företagen.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

(a) Löneskillnader

Or. en

Ändringsförslag 691
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

(a) Löneskillnader mellan kvinnliga 
och manliga arbetstagare i samma 
kategori.

Or. pl

Ändringsförslag 692
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

(a) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare, om 
skillnaden överstiger 5 %.

Or. es

Motivering

En löneskillnad som är mindre än 5 % betraktas inte som relevant om den saknar samband 
med diskriminering.

Ändringsförslag 693
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

utgår

Or. fr

Motivering

Målet är att säkerställa lika lön för kvinnor och män som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Denna statistik är inte förenlig med det målet och medför administrativa åligganden för 
företagen.

Ändringsförslag 694
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 

utgår
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ersättningar.

Or. pl

Ändringsförslag 695
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

utgår

Or. es

Motivering

Det som har betydelse för arbetstagaren och som anges i artikel 157 i EUF-fördraget är den 
totala lönenivån. Dessutom visar närmare upplysningar att proportionaliteten försämras av 
mängden information och ökar den administrativa bördan för företaget.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Löneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

(b) Löneskillnaderna med avseende på 
lönetillägg eller varierande ersättningar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Löneskillnaden mellan kvinnliga 
och manliga arbetstagare utan 
funktionsnedsättning och kvinnliga och 
manliga arbetstagare med 
funktionsnedsättning, om de har meddelat 
sin arbetsgivare sin funktionsnedsättning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Löneskillnaden mellan kvinnliga 
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och manliga arbetstagare utan 
funktionsnedsättning och kvinnliga och 
manliga arbetstagare med 
funktionsnedsättning, om de har meddelat 
arbetsgivarna sin funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 700
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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



PE699.048v01-00 150/176 AM\1241218SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

(c) Medianlöneskillnader

Or. en

Ändringsförslag 703
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

(c) Medianlöneskillnader mellan 
kvinnliga och manliga arbetstagare i 
samma kategori.

Or. pl

Ändringsförslag 704
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare.

(c) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare, om 
skillnaden överstiger 5 %.

Or. es

Motivering

En löneskillnad som är mindre än 5 % betraktas inte som relevant om den saknar samband 
med diskriminering.

Ändringsförslag 705
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Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

utgår

Or. fr

Motivering

Målet är att säkerställa lika lön för kvinnor och män som utför samma eller likvärdigt arbete. 
Denna statistik är inte förenlig med det målet och medför administrativa åligganden för 
företagen.

Ändringsförslag 706
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 707
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 

utgår
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ersättningar.

Or. es

Motivering

Det som har betydelse för arbetstagaren och som anges i artikel 157 i EUF-fördraget är den 
totala lönenivån. Dessutom visar närmare upplysningar att proportionaliteten försämras av 
mängden information och ökar den administrativa bördan för företaget.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Medianlöneskillnader mellan alla 
kvinnliga och manliga arbetstagare med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

(d) Medianlöneskillnaderna med 
avseende på lönetillägg eller varierande 
ersättningar.

Or. en
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Ändringsförslag 710
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Löneskillnaderna mellan grupper 
av arbetstagare som utför arbete som 
domineras eller generellt anses domineras 
av kvinnor och grupper av arbetstagare 
som utför arbete som är likvärdigt med 
sådant arbete, eller mindre krävande än 
sådant arbete, men som inte, eller i 
allmänhet inte anses, domineras av 
kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 711
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Andelen kvinnliga respektive 
manliga arbetstagare som får lönetillägg 
eller varierande ersättningar.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(e) Andelen kvinnliga respektive 
manliga arbetstagare som får lönetillägg 
eller varierande ersättningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Andelen kvinnliga respektive 
manliga arbetstagare som får lönetillägg 
eller varierande ersättningar.

(e) Andelen arbetstagare uppdelade 
enligt kön som får lönetillägg eller 
varierande ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Andelen kvinnliga respektive 
manliga arbetstagare i varje lönekvartil,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 715
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Andelen kvinnliga respektive 
manliga arbetstagare i varje lönekvartil,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Andelen kvinnliga respektive 
manliga arbetstagare i varje lönekvartil,

(f) Andelen arbetstagare uppdelade 
enligt kön i varje lönekvartil,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, fördelat 
på sedvanlig grundlön samt lönetillägg 
och varierande ersättningar.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 718
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, fördelat på 
sedvanlig grundlön samt lönetillägg och 
varierande ersättningar.

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, om 
skillnaden överstiger 5 %.

Or. es

Motivering

Det som har betydelse för arbetstagaren och som anges i artikel 157 i EUF-fördraget är den 
totala lönenivån. Dessutom visar närmare upplysningar att proportionaliteten försämras av 
mängden information och ökar den administrativa bördan för företaget.

Ändringsförslag 719
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, fördelat på 
sedvanlig grundlön samt lönetillägg och 
varierande ersättningar.

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, fördelat på 
sedvanlig grundlön.

Or. pl

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
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Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, fördelat på 
sedvanlig grundlön samt lönetillägg och 
varierande ersättningar.

(g) löneskillnader i varje 
arbetstagarkategori, fördelat på sedvanlig 
grundlön samt lönetillägg och varierande 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, fördelat på 
sedvanlig grundlön samt lönetillägg och 
varierande ersättningar.

(g) löneskillnader mellan kvinnor och 
män i varje arbetstagarkategori, fördelat på 
sedvanlig grundlön samt lönetillägg och 
varierande ersättningar. För företag som 
är bundna av och/eller tillämpar 
kollektivavtal ska en hänvisning till det 
relevanta kollektivavtalet vara tillräcklig.

Or. en

Ändringsförslag 722
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Andelen kvinnliga arbetstagare 
som fått en lönehöjning efter det att de 
återvänt från sin mammaledighet.
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Or. en

Ändringsförslag 723
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) De genomsnittliga lönenivåerna 
per arbetstagarkategori uppdelade efter 
kön.

Or. en

Ändringsförslag 724
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) De genomsnittliga lönenivåerna 
per arbetstagarkategori uppdelade efter 
kön.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) information om de kriterier som 
används för att fastställa lön.

Or. en

Ändringsförslag 726
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) information om de kriterier som 
används för att fastställa lön.

Or. en

Ändringsförslag 727
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) information om de kriterier som 
används för att fastställa lön.

Or. en

Ändringsförslag 728
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(gb) information om de kriterier som 
används för att fastställa lön.

Or. en

Ändringsförslag 729
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsgivaren ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 
senast den... [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] och därefter enligt 
följande:
(i) För arbetsgivare med 10–
50 arbetstagare, vart tredje år.
(ii) För arbetsgivare med 50–
250 arbetstagare, vartannat år.
(iii) För arbetsgivare med minst 
250 arbetstagare, varje år.
Arbetsgivarna ska tillhandahålla den 
information som offentliggörs på ett 
användarvänligt sätt på deras webbplats 
eller på annat sätt offentliggöra den och 
tillhandahålla den på begäran. 
Informationen ska offentliggöras på ett 
sätt som är tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
unionsrätten, särskilt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och 
(EU) 2019/882.

Or. en

Ändringsförslag 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 
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Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsgivarna ska lämna den 
information som avses i punkt 1 senast... 
[två år efter detta direktivs ikraftträdande] 
och därefter enligt följande:
(i) För arbetsgivare med 1–
10 arbetstagare, åtminstone en gång vart 
fjärde år.
(ii) För arbetsgivare med 10–
50 arbetstagare, åtminstone en gång vart 
tredje år.
(iii) För arbetsgivare med 50–
250 arbetstagare, åtminstone en gång 
vartannat år.
(iv) för arbetsgivare med minst 
250 arbetstagare, varje år.

Or. en

Ändringsförslag 731
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène 
Tolleret

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsgivaren ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 
senast den... [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] och därefter enligt 
följande:
(i) För arbetsgivare med 50–
250 arbetstagare, vartannat år.
(ii) För arbetsgivare med minst 
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250 arbetstagare, varje år.

Or. en

Ändringsförslag 732
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beroende på företagets storlek ska 
arbetsgivarna lämna den information som 
avses i punkt 1 med följande tidsintervall:
– företag med 10 till 50 anställda: vart 
tredje år,
– företag med 50 till 250 avställda: 
vartannat år.
– företag med mer än 250 anställda: varje 
år.

Or. it

Ändringsförslag 733
Agnes Jongerius, Maria Noichl

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsgivaren ska utan undantag 
tillhandahålla den information som avses 
i punkt 1 senast den... [två år efter detta 
direktivs ikraftträdande] och därefter 
varje år.

Or. en

Ändringsförslag 734
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För arbetsgivare som är bundna 
av kollektivavtal ska en hänvisning till det 
relevanta kollektivavtalet vara tillräcklig.

Or. en

Ändringsförslag 735
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Pernille Weiss

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarens ledningsskikt ska 
bekräfta att informationen är korrekt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 736
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarens ledningsskikt ska 
bekräfta att informationen är korrekt.

2. Arbetsgivarens ledningsskikt och 
arbetstagarföreträdare ska bekräfta att 
informationen är korrekt. Arbetsgivarna 
ska i samråd med arbetstagarföreträdarna 
fastställa de metoder som används för att 
beräkna löneskillnader, 
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medianlöneskillnaden och de 
genomsnittliga lönenivåerna.

Or. en

Ändringsförslag 737
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarens ledningsskikt ska 
bekräfta att informationen är korrekt.

2. Arbetsgivarens ledningsskikt och 
arbetstagarföreträdare ska bekräfta att 
informationen är korrekt. Arbetsgivarna 
ska samråda med arbetstagarföreträdarna 
om de metoder som används för att 
beräkna löneskillnader, 
medianlöneskillnaden och de 
genomsnittliga lönenivåerna.

Or. en

Ändringsförslag 738
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra 
den information som avses i punkt 1 a–f 
varje år på sin webbsida eller på annat 
sätt göra informationen allmänt och 
enkelt tillgänglig. Information från de 
fyra föregående åren, om den finns, ska 
på begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra 
den information som avses i punkt 1 a–f 
varje år på sin webbsida eller på annat 
sätt göra informationen allmänt och 
enkelt tillgänglig. Information från de 
fyra föregående åren, om den finns, ska 
på begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 740
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra 
den information som avses i punkt 1 a–f 
varje år på sin webbsida eller på annat sätt 
göra informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Den information som avses i punkt 
1 ska offentliggöras av arbetsgivarens på 
dennes webbsida eller på annat sätt göras 
allmänt och enkelt tillgänglig och åtkomlig 
för personer med funktionsnedsättning i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/882. Denna 
information ska offentliggöras

(a) årligen av arbetsgivare med minst 
50 arbetstagare,



PE699.048v01-00 166/176 AM\1241218SV.docx

SV

(b) åtminstone vartannat år, av 
arbetsgivare med färre än 50 men minst 
10 arbetstagare,
(c) åtminstone vart tredje år, av 
arbetsgivare med färre än 
10 arbetstagare.
Information från de fyra föregående åren, 
om den finns, ska på begäran också hållas 
tillgänglig. Arbetsgivaren ska även dela 
denna information med det tillsynsorgan 
som avses i punkt 6 och ska inkludera 
denna information i sin ledningsrapport 
om de är skyldiga att utarbeta en sådan 
rapport i enlighet med direktiv 
2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 741
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–h på sin 
webbsida eller så ska informationen göras 
allmänt och enkelt tillgänglig av 
arbetsgivaren. Den information som avses 
i punkt 1 ska vara tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/882. Arbetsgivaren ska ta med 
denna information i sin 
förvaltningsberättelse om arbetsgivaren är 
skyldig att utarbeta en sådan 
förvaltningsberättelse i enlighet med 
direktiv 2013/34/EU. Information från de 
fyra föregående åren, om den finns, ska på 
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begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 742
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 varje år på 
sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig och åtkomlig för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/8821a. Arbetsgivaren ska ta 
med denna information i sin 
förvaltningsberättelse om arbetsgivaren är 
skyldig att utarbeta en sådan 
förvaltningsberättelse i enlighet med 
direktiv 2013/34/EU. Information från de 
fyra föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om 
tillgänglighetskrav för produkter och 
tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

Or. en

Ändringsförslag 743
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances Fitzgerald
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Informationen ska 
offentliggöras i ett format som är 
tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
unionens harmoniserade rättsakter om 
tillgänglighet. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 744
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 8– punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 varje år på 
sin webbsida, om arbetsgivaren har en 
sådan, eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Informationen i fråga ska 
placeras på arbetsplatsen på ett sådant 
sätt att den är lättillgänglig för alla 
arbetstagare och deras företrädare. 
Information från de fyra föregående åren, 
om den finns, ska på begäran också hållas 
tillgänglig. Arbetsgivaren ska även dela 
denna information med det tillsynsorgan 
som avses i punkt 6.
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Or. pt

Ändringsförslag 745
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Informationen ska 
offentliggöras i ett format som är 
tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med EU:s 
harmoniserade lagstiftning om 
tillgänglighet. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 746
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
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information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6. När det gäller 
arbetsgivare som är bundna av 
kollektivavtal ska skyldigheterna i denna 
punkt endast gälla vart femte år.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f vart 
tredje år, och företag som omfattas av 
kollektivavtal ska göra detta vart femte år, 
på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 748
Hilde Vautmans

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra 
den information som avses i punkt 1 a–f 
varje år på sin webbsida eller på annat 
sätt göra informationen allmänt och 
enkelt tillgänglig. Information från de fyra 

3. Arbetsgivaren ska tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 a–f till 
fackföreningen eller 
arbetstagarföreträdarna i 
företagsnämnden. Information från de fyra 
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föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig för 
fackföreningen eller 
arbetstagarföreträdarna. Arbetsgivaren 
ska även dela denna information med det 
tillsynsorgan som avses i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 749
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–e varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 750
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 

3. Arbetsgivaren ska årligen 
offentliggöra den information som avses i 
punkt 1 a–f på sin webbsida eller på annat 
sätt göra informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
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begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 751
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 a–f varje 
år på sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

3. Arbetsgivaren ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 varje år på 
sin webbsida eller på annat sätt göra 
informationen allmänt och enkelt 
tillgänglig. Information från de fyra 
föregående åren, om den finns, ska på 
begäran också hållas tillgänglig. 
Arbetsgivaren ska även dela denna 
information med det tillsynsorgan som 
avses i punkt 6.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses 
i punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 

utgår
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förfogande i enlighet med punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 753
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

4. Om medlemsstaterna har all eller 
delvis har den information som avses i 
punkt 1 med hjälp av sådana administrativa 
uppgifter som arbetsgivarna lämnat till 
skatte- eller socialförsäkringsmyndigheter, 
ska medlemsstatens officiella organ 
ansvara för offentliggörandet i enlighet 
med punkt 6, vilket innebär att 
arbetsgivarna på samma sätt undantas 
från kravet, helt eller delvis.

Or. es

Ändringsförslag 754
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

4. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla stöd, tekniskt bistånd och 
fortbildning, särskilt för mikroföretag och 
små och medelstora företag och deras 
organisationer och för organisationer 
som företräder arbetstagare, i fråga om 
skyldigheterna enligt denna artikel. 
Medlemsstaterna ska sammanställa den 
information som avses i punkt 1 själva, 
med hjälp av sådana administrativa 
uppgifter som arbetsgivarna lämnat till 
skatte- eller socialförsäkringsmyndigheter. 
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Denna information ska ställas till 
allmänhetens förfogande i enlighet med 
punkt 6.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–h själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 756
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
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information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla stöd, 
tekniskt bistånd och fortbildning, särskilt 
för mikroföretag och små och medelstora 
företag, för att fullgöra skyldigheterna 
enligt denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 757
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Deirdre Clune, Frances 
Fitzgerald, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla stöd, 
tekniskt bistånd och fortbildning, särskilt 
för mikroföretag och små och medelstora 
företag, för att fullgöra skyldigheterna 
enligt denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 758
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 4. Medlemsstaterna ska 
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sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

tillhandahålla stöd, tekniskt bistånd och 
fortbildning, särskilt för mikroföretag och 
små och medelstora företag, för att 
fullgöra skyldigheterna enligt denna 
artikel. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 759
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

4. Medlemsstaterna får med stöd av 
arbetsmarknadens parter besluta att 
sammanställa den information som avses i 
punkt 1 a–f själva, med hjälp av sådana 
administrativa uppgifter som arbetsgivarna 
lämnat till skatte- eller 
socialförsäkringsmyndigheter. Denna 
information ska ställas till allmänhetens 
förfogande i enlighet med punkt 6.

Or. it


