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Ændringsforslag 760
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra g), til rådighed for alle arbejdstagere 
og deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
stk. 6. Arbejdsgiveren stiller 
oplysningerne til rådighed for 
arbejdstilsynet og ligebehandlingsorganet, 
hvis de anmoder herom. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de 
foreligger, stilles ligeledes til rådighed 
efter anmodning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 761
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra g), til rådighed for alle arbejdstagere 
og deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
stk. 6. Arbejdsgiveren stiller 
oplysningerne til rådighed for 
arbejdstilsynet og ligebehandlingsorganet, 
hvis de anmoder herom. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de 
foreligger, stilles ligeledes til rådighed 
efter anmodning.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 762
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed for alle arbejdstagere, deres 
fagforeningsrepræsentanter eller den 
fagforening, som arbejdsgiveren har 
indgået en kollektiv overenskomst med. 
Arbejdsgiveren stiller efter anmodning 
oplysninger til rådighed for det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 26 i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 763
Abir Al-Sahlani, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
stk. 6. Arbejdsgiveren stiller 
oplysningerne til rådighed for 
arbejdstilsynet og ligebehandlingsorganet, 
hvis de anmoder herom. Oplysningerne 
fra de foregående fire år, hvis de 
foreligger, stilles ligeledes til rådighed 
efter anmodning.

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed for alle arbejdstagere og deres 
fagforeningsrepræsentanter eller for den 
fagforening, som arbejdsgiveren har 
indgået en kollektiv aftale med. 
Arbejdsgiveren stiller efter anmodning  
oplysninger til rådighed for 
overvågningsorganet i overensstemmelse 
med artikel 26.
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Or. en

Ændringsforslag 764
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6, i et format, der er tilgængeligt for 
personer med handicap i 
overensstemmelse med EU's 
harmoniserede 
tilgængelighedslovgivning. 
Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

Or. hu

Ændringsforslag 765
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed for alle arbejdstagere og deres 
repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6, i henhold til de intervaller, der er 
angivet i stk. 3. Arbejdsgiveren stiller 
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ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

desuden oplysningerne til rådighed for 
arbejdstilsynet, fagforeningerne og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 766
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

5. Arbejdsgiverne stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
a) -h), til rådighed for alle arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiverne stiller disse oplysninger 
til rådighed for fagforeningerne, 
arbejdstilsynet og ligebehandlingsorganet, 
hvis de anmoder herom. Oplysningerne fra 
de foregående fire år, hvis de foreligger, 
stilles ligeledes til rådighed efter 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 767
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

5. Bortset fra i de i stk. 4 beskrevne 
situationer stiller arbejdsgiveren de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet, hvis det 
anmoder herom. Oplysningerne fra de 
foregående fire år, hvis de foreligger, 
stilles i overensstemmelse med denne 
artikel ligeledes til rådighed efter 
anmodning.

Or. es

Begrundelse

I henhold til proportionalitetsprincippet bør overvågningsorganet være det organ, der skal 
fremme ligestillingen.

Ændringsforslag 768
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g) og litra ga), til rådighed for alle 
arbejdstagere og deres repræsentanter samt 
for det overvågningsorgan, der er 
omhandlet i stk. 6. Arbejdsgiveren stiller 
oplysningerne til rådighed for 
arbejdstilsynet og ligebehandlingsorganet, 
hvis de anmoder herom. Oplysningerne fra 
de foregående fire år, hvis de foreligger, 
stilles ligeledes til rådighed efter 
anmodning.

Or. en
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Ændringsforslag 769
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres fagforeningsrepræsentanter samt for 
det overvågningsorgan, der er omhandlet i 
stk. 6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne 
til rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

Or. it

Ændringsforslag 770
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra 
g), til rådighed for alle arbejdstagere og 
deres repræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

5. Arbejdsgiveren stiller de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i 
denne artikel, til rådighed for alle 
arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter samt for det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i stk. 
6. Arbejdsgiveren stiller oplysningerne til 
rådighed for arbejdstilsynet og 
ligebehandlingsorganet, hvis de anmoder 
herom. Oplysningerne fra de foregående 
fire år, hvis de foreligger, stilles ligeledes 
til rådighed efter anmodning.

Or. en
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Ændringsforslag 771
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 772
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 773
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
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Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 774
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige i et format, der er 
tilgængeligt for personer med handicap, 
og muliggør en sammenligning mellem 
arbejdsgivere, sektorer og regioner i den 
pågældende medlemsstat på en 
brugervenlig måde.

Or. hu

Ændringsforslag 775
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
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Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-h), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

Or. en

Ændringsforslag 776
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Marie-Pierre Vedrenne, 
Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-e), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

Or. en

Ændringsforslag 777
Margarita de la Pisa Carrión
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, litra a)-f), og sikre, at disse data er 
offentligt tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

6. Medlemsstaterne overlader det til 
det kontrolorgan, der er udpeget i henhold 
til artikel 26, at indsamle de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
stk. 1, og sikre, at disse data er offentligt 
tilgængelige og muliggør en 
sammenligning mellem arbejdsgivere, 
sektorer og regioner i den pågældende 
medlemsstat på en brugervenlig måde.

Or. es

Ændringsforslag 778
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsyn 
og ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet. 
Arbejdsgivere, 
arbejdstagerrepræsentanter og 
ligebehandlingsorganet skal tage hensyn 
til og behandle eventuelle yderligere og 
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indbyrdes forbundne former for 
forskelsbehandling og ubevidst 
forudindtagethed.

Or. en

Ændringsforslag 779
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet. 
Arbejdsgivere, 
arbejdstagerrepræsentanter og 
ligebehandlingsorganet skal tage hensyn 
til og behandle eventuelle yderligere 
former for forskelsbehandling og ubevidst 
forudindtagethed.

Or. en

Ændringsforslag 780
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem mænd og 
kvinder, bortset fra hvis disse data 
allerede er i medlemsstaternes besiddelse, 
i hvilket tilfælde anmodningen rettes 
hertil. Arbejdsgiveren skal besvare 
sådanne anmodninger inden for en rimelig 
frist ved at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem mænd og kvinder ikke 
er begrundet i objektive og neutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

Or. es

Ændringsforslag 781
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 

7. De personer, der har ret til at få 
oplysninger fra arbejdsgiveren i henhold 
til artikel 2, har ret til at anmode 
arbejdsgiveren om yderligere præciseringer 
af og oplysninger om de afgivne data, 
herunder redegørelser for eventuelle 
lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
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faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet.

faktorer, skal arbejdsgiveren træffe 
passende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 782
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en periode på højst 
ti dage ved at afgive et begrundet svar. 
Hvis lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i de 30 dage efter meddelelsen 
og i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

Or. pt

Ændringsforslag 783
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 7. Arbejdstagere og deres 
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repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kvindelige 
og mandlige arbejdstagere. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere ikke er begrundet i 
objektive og kønsneutrale faktorer, skal 
arbejdsgiveren rette op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

Or. en

Ændringsforslag 784
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen. Medlemsstaterne kan 
fastsætte, at arbejdstagerrepræsentanter, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet kan involveres i 
denne procedure.
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Or. en

Ændringsforslag 785
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna 
Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen. Medlemsstaterne kan 
fastsætte, at arbejdstagerrepræsentanter, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet kan involveres i 
denne procedure.

Or. en

Ændringsforslag 786
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 7. Arbejdstagere og deres 
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repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen inden for en rimelig tidsramme 
i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

Or. en

Ændringsforslag 787
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter samt arbejdstilsyn har ret til 
at anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer og oplysninger, herunder 
redegørelser for eventuelle lønforskelle 
mellem kønnene. Arbejdsgiveren skal 
besvare sådanne anmodninger inden for en 
rimelig frist ved at afgive et begrundet 
svar. Hvis lønforskelle mellem kønnene 
ikke er begrundet i objektive og 
kønsneutrale faktorer, skal arbejdsgiveren 
rette op på situationen i tæt samarbejde 
med arbejdstagerrepræsentanter, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet.

Or. en
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Ændringsforslag 788
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet.

7. Arbejdstagere og deres 
fagforeningsrepræsentanter, arbejdstilsyn 
og ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagernes fagforeninger, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet.

Or. it

Ændringsforslag 789
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 

7. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter, arbejdstilsyn og/eller 
ligebehandlingsorganer har ret til at 
anmode arbejdsgiveren om yderligere 
præciseringer af og oplysninger om de 
afgivne data, herunder redegørelser for 
eventuelle lønforskelle mellem kønnene. 
Arbejdsgiveren skal besvare sådanne 
anmodninger inden for en rimelig frist ved 
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at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

at afgive et begrundet svar. Hvis 
lønforskelle mellem kønnene ikke er 
begrundet i objektive og kønsneutrale 
faktorer, skal arbejdsgiveren rette op på 
situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter, arbejdstilsynet 
og/eller ligebehandlingsorganet.

Or. en

Ændringsforslag 790
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis offentliggørelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
artikel, kan indebære overtrædelse af 
bestemmelserne om beskyttelse af 
personoplysninger, meddeles disse 
oplysninger kun til repræsentanter for 
arbejdstagerne og offentlige organer. I 
tvivlstilfælde hører arbejdsgiveren og 
arbejdstageren eller, hvis relevant, 
fagforeningsrepræsentanten en 
forespørgsel desangående til den 
nationale 
persondatabeskyttelsesmyndighed i 
overensstemmelse hermed.

Or. es

Ændringsforslag 791
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Implementeringen af direktivet 
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skal ikke anvendes til reducering af 
arbejdsgiveres eksisterende 
redegørelsesforpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 792
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Implementeringen af direktivet 
skal ikke anvendes til reducering af 
arbejdsgiveres eksisterende 
redegørelsesforpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 793
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Cindy Franssen, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles lønvurdering Fælles lønvurdering og kønshandlingsplan

Or. en

Ændringsforslag 794
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

udgår

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 5 % i en given kategori af 
arbejdstagere
(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet en 
sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive og kønsneutrale 
faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 795
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med over 50 arbejdstagere i 
samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering.

En fælles lønvurdering skal foretages i 
virksomheder med færre end 50 
arbejdstagere, hvor der er arbejdstagere, 
der er medlem af fagforeninger eller 
arbejdstagerrepræsentative 
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organisationer.

Or. pt

Ændringsforslag 796
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
arbejdsgivere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis lønredegørelsen, 
der blev foretaget i overensstemmelse med 
artikel 8, viser en forskel mellem det 
gennemsnitlige lønniveau for 
arbejdsgiverens arbejdstagere af 
forskellige køn, som arbejdsgiveren ikke 
kan begrunde i objektive og kønsneutrale 
faktorer. 

Or. en

Ændringsforslag 797
Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 200 
arbejdstagere eller derunder, hvis det 
allerede er fastsat på nationalt niveau, i 
samarbejde med deres arbejdstagere efter 
en kollektiv aftale mellem 
arbejdsmarkedets parter samt i 
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samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 798
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere i samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering.

Or. en

Ændringsforslag 799
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere i samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanter og uden 
undtagelse foretager en fælles 
lønvurdering.
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Or. en

Ændringsforslag 800
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 1.000 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. de

Ændringsforslag 801
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 500 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 802
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 100 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 803
Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 200 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 804
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 1. Medlemsstaterne træffer passende 
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foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 50 arbejdstagere 
i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 805
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 30 arbejdstagere 
i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 806
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 807
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst 250 
arbejdstagere i samarbejde med disses 
arbejdstagerrepræsentanter foretager en 
fælles lønvurdering, hvis begge følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere med mindst ti arbejdstagere i 
samarbejde med disses fagforeninger 
foretager en fælles lønvurdering, hvis 
begge følgende betingelser er opfyldt:

Or. it

Ændringsforslag 808
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 5 % i en given kategori af 
arbejdstagere

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 809
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 5 % i en given kategori af 
arbejdstagere

udgår

Or. en

Ændringsforslag 810
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 5 % i en given kategori af 
arbejdstagere

udgår

Or. en

Ændringsforslag 811
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 5 % i en given kategori af 
arbejdstagere

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 812
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 5 % i en given kategori af 
arbejdstagere

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 2 % i en given kategori af 
arbejdstagere

Or. it

Ændringsforslag 813
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere på 
mindst 5 % i en given kategori af 
arbejdstagere

(a) den lønredegørelse, der foretages i 
overensstemmelse med artikel 8, viser en 
forskel i den gennemsnitlige løn mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere i en 
given kategori af arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 814
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet 
en sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive og kønsneutrale 
faktorer.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 815
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet 
en sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive og kønsneutrale 
faktorer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 816
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet 
en sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive og kønsneutrale 
faktorer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 817
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet 
en sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive og kønsneutrale 
faktorer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 818
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet 
en sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive og kønsneutrale 
faktorer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 819
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet 
en sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive og kønsneutrale 
faktorer.

(b) arbejdsgiveren har ikke begrundet 
en sådan forskel i det gennemsnitlige 
lønniveau med objektive faktorer, der er 
upartiske med hensyn til mænd og 
kvinder.

Or. es
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Ændringsforslag 820
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Cindy Franssen, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere i henhold til afsnit 1 
udarbejder kønshandlingsplaner i samråd 
med arbejdstagerrepræsentanter på 
arbejdspladsen, hvor begge betingelser, 
der fremgår af dette afsnit, er opfyldt. 
Kønshandlingsplaner skal fastsætte 
konkrete tiltag til opnåelse af ligestilling 
mellem kønnene, hvad angår lige løn, 
ikke-forskelsbehandling og andre 
ansættelsesvilkår. Kønshandlingsplaner 
skal desuden omfatte bestemmelser om 
overvågning af disse konkrete tiltag og 
korrigerende handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 821
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgivere, der er bundet af 
kollektive lønoverenskomster, anses for at 
opfylde kravene. De er ikke omfattet af 
forpligtelserne i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 822
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
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Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Virksomheder, der er bundet af 
eller anvender kollektive overenskomster, 
anses for at opfylde kravene.

Or. en

Ændringsforslag 823
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fælles lønvurdering skal 
omfatte følgende:

udgår

(a) en analyse af andelen af kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere
(b) detaljerede oplysninger om 
gennemsnitlige lønniveauer for kvindelige 
og mandlige arbejdstagere og supplerende 
eller variable tillæg for hver kategori af 
arbejdstagere
(c) kortlægning af enhver forskel i 
lønniveauer mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere
(d) årsagerne til sådanne forskelle i 
lønniveauer og eventuelle objektive og 
kønsneutrale begrundelser som fastsat i 
fællesskab af 
arbejdstagerrepræsentanterne og 
arbejdsgiveren
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(e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og 
kønsneutrale kriterier
(f) en rapport om, hvorvidt de 
foranstaltninger, der er nævnt i tidligere 
fælles lønvurderinger, er effektive.

Or. en

Ændringsforslag 824
Hilde Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fælles lønvurdering skal 
omfatte følgende:

2. Den fælles lønvurdering kan 
omfatte følgende:

Or. en

Ændringsforslag 825
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en analyse af andelen af kvindelige 
og mandlige arbejdstagere i hver kategori 
af arbejdstagere

(a) en analyse af andelen af 
arbejdstagere opdelt efter køn i hver 
kategori af arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 826
Elżbieta Rafalska
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) detaljerede oplysninger om 
gennemsnitlige lønniveauer for kvindelige 
og mandlige arbejdstagere og supplerende 
eller variable tillæg for hver kategori af 
arbejdstagere

b) detaljerede oplysninger om 
gennemsnitlige lønniveauer for kvindelige 
og mandlige arbejdstagere for hver 
kategori af arbejdstagere

Or. pl

Ændringsforslag 827
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) detaljerede oplysninger om 
gennemsnitlige lønniveauer for kvindelige 
og mandlige arbejdstagere og supplerende 
eller variable tillæg for hver kategori af 
arbejdstagere

(b) detaljerede oplysninger om 
gennemsnitlige lønniveauer for 
arbejdstagere opdelt efter køn og 
supplerende eller variable tillæg for hver 
kategori af arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 828
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) kortlægning af enhver forskel i 
lønniveauer mellem kvindelige og 
mandlige arbejdstagere i hver kategori af 
arbejdstagere

(c) kortlægning af enhver forskel i 
lønniveauer for arbejdstagere opdelt efter 
køn i hver kategori af arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 829
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) årsagerne til sådanne forskelle i 
lønniveauer og eventuelle objektive og 
kønsneutrale begrundelser som fastsat i 
fællesskab af arbejdstagerrepræsentanterne 
og arbejdsgiveren

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 830
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) årsagerne til sådanne forskelle i 
lønniveauer og eventuelle objektive og 
kønsneutrale begrundelser som fastsat i 
fællesskab af 
arbejdstagerrepræsentanterne og 
arbejdsgiveren

(d) årsagerne til sådanne forskelle i 
lønniveauer og eventuelle objektive og 
kønsneutrale begrundelser som fastsat i 
fællesskab af arbejdstagernes 
fagforeninger og arbejdsgiveren

Or. it

Ændringsforslag 831
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Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier

(e) en kønshandlingsplan til 
afhjælpning af sådanne forskelle, hvis de 
ikke er begrundet ud fra objektive og 
kønsneutrale kriterier. Denne 
kønshandlingsplan skal videreudvikles i 
samråd med arbejdstagerrepræsentanter 
samt, hvis det er muligt, støttes af 
ligebehandlingsorganer. Den kan omfatte 
en undersøgelse af årsagerne til 
lønforskelle ved ansættelse, forfremmelse, 
arbejdsmæssig adskillelse, fleksibilitets- 
og plejeansvar og foranstaltninger til 
håndtering af forskellene mellem 
kønnene. Hvor det er relevant, medtages 
kønshandlingsplanen i den 
ledelsesberetning, der udarbejdes i 
henhold til direktiv 2013/34/EU

Or. en

Ændringsforslag 832
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier

(e) foranstaltninger som en 
kønshandlingsplan til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier. Virksomhedens bestyrelse, hvis 
relevant, skal træffe disse foranstaltninger 
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og håndtere lønforskellen før den næste 
lønvurdering i henhold til artikel 8, stk. 1. 
I tilfælde af manglende eller 
utilstrækkelig handling kan bestyrelsen 
pålægges en bøde for manglende 
opfyldelse af forpligtelserne

Or. en

Ændringsforslag 833
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier

(e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier. En kønshandlingsplan skal være 
proportionel, baseret på en afbalanceret 
tilgang og må ikke medføre 
uforholdsmæssigt store administrative 
byrder for arbejdsgiveren, især SMV'er og 
mikrovirksomheder

Or. en

Ændringsforslag 834
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier

e) foranstaltninger til afhjælpning og 
eliminering af sådanne forskelle op til den 
højeste lønværdi, hvis de ikke er begrundet 
ud fra objektive og kønsneutrale kriterier

Or. pt
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Ændringsforslag 835
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier

(e) en kønshandlingsplan, der 
omfatter foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 836
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) foranstaltninger til afhjælpning af 
sådanne forskelle, hvis de ikke er 
begrundet ud fra objektive og kønsneutrale 
kriterier

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 837
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) en rapport om, hvorvidt de 
foranstaltninger, der er nævnt i tidligere 

(f) en overvågningsrapport om, 
hvorvidt kønshandlingsplanen og 
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fælles lønvurderinger, er effektive. revisionsmekanismerne er effektive.

Or. en

Ændringsforslag 838
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) en rapport om, hvorvidt de 
foranstaltninger, der er nævnt i tidligere 
fælles lønvurderinger, er effektive.

(f) en overvågningsrapport om, 
hvorvidt kønshandlingsplanen og 
revisionsmekanismerne er effektive.

Or. en

Ændringsforslag 839
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) en rapport om, hvorvidt de 
foranstaltninger, der er nævnt i tidligere 
fælles lønvurderinger, er effektive.

(f) en overvågningsrapport om, 
hvorvidt de foranstaltninger, der er nævnt i 
tidligere fælles lønvurderinger, herunder 
kønshandlingsplanen, er effektive. I 
tilfælde af at vurderingen viser, at de 
trufne foranstaltninger er utilstrækkelige, 
især hvis lønforskellene ikke reduceres 
rettidigt inden den næste lønvurdering i 
henhold til artikel 8, stk. 1, skal disse 
træffes i henhold til bestemmelserne i 
denne artikel. Arbejdsgivere og 
arbejdstagerrepræsentanter udarbejder og 
når i fællesskab til enighed om den 
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kønshandlingsplan, der er omhandlet i 
første afsnit, litra e), med konkrete 
foranstaltninger og mål for at lukke 
løngabet mellem kønnene. 
Kønshandlingsplanen udarbejdes, hvis det 
er muligt, i samarbejde med 
ligebehandlingsorganet. Det kan omfatte 
en undersøgelse af årsagerne til 
lønforskelle ved ansættelse, forfremmelse, 
arbejdsmæssig adskillelse, fleksibilitets- 
og plejeansvar og foranstaltninger til 
håndtering af forskellene mellem 
kønnene. Hvor det er relevant, medtages 
kønshandlingsplanen i den 
ledelsesberetning, der udarbejdes i 
henhold til direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ændringsforslag 840
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdsgivere og 
arbejdstagerrepræsentanter udarbejder og 
når i fællesskab til enighed om den 
kønshandlingsplan, der er omhandlet i 
første afsnit, litra e), med konkrete 
foranstaltninger og mål for at lukke 
løngabet mellem kønnene. 
Kønshandlingsplanen udarbejdes, hvis det 
er muligt, i samarbejde med 
ligebehandlingsorganet. Hvor det er 
relevant, medtages kønshandlingsplanen i 
den ledelsesberetning, der udarbejdes i 
henhold til direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ændringsforslag 841
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Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 842
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for alle 
arbejdstagerne, herunder personer med 
handicap, arbejdstagerrepræsentanterne, 
det overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet i 
et let tilgængeligt format.

Or. en

Ændringsforslag 843
Sandra Pereira
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed i et tilgængeligt 
format for arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentative 
organisationer, det overvågningsorgan, der 
er udpeget i henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

(Dette ændringsforslag gælder i hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages tilsvarende ændringer hele vejen 
igennem).

Or. pt

Ændringsforslag 844
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet i 
et let tilgængeligt format.

Or. en

Ændringsforslag 845
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3



AM\1241226DA.docx 45/177 PE699.049v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, og/eller 
ligebehandlingsorganet og/eller 
arbejdstilsynet.

Or. en

Ændringsforslag 846
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, 
arbejdstagerrepræsentanterne, det 
overvågningsorgan, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

3. Arbejdsgiverne stiller de fælles 
lønvurderinger til rådighed for 
arbejdstagerne, arbejdstagernes 
fagforeninger, det overvågningsorgan, der 
er udpeget i henhold til artikel 26, 
ligebehandlingsorganet og arbejdstilsynet.

Or. it

Ændringsforslag 847
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Simone Schmiedtbauer, 
Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 

udgår
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mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i 
tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver 
direkte eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. en

Ændringsforslag 848
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. Enhver part kan 
vælge at give forhandlingsmandatet for 
emnet til arbejdstager- eller 
arbejdsgiverrepræsentanterne. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. en
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Ændringsforslag 849
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen ved 
at eliminere forskellene op til den højeste 
lønværdi i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. pt

Ændringsforslag 850
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen. En 
sådan foranstaltning skal omfatte 
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arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

indførelse af kønsneutral jobevaluering og 
-klassifikation for at sikre, at enhver 
direkte eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. pl

Ændringsforslag 851
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna 
Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen 
inden for en rimelig tidsramme. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. en

Ændringsforslag 852
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
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Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet inden for en 
rimelig tidsramme. En sådan foranstaltning 
skal omfatte indførelse af kønsneutral 
jobevaluering og -klassifikation for at 
sikre, at enhver direkte eller indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling på grund af 
køn udelukkes.

Or. en

Ændringsforslag 853
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
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arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

arbejdstagerrepræsentanterne. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. en

Ændringsforslag 854
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem arbejdstagere opdelt efter køn, som 
ikke kan begrundes ud fra objektive og 
kønsneutrale kriterier, retter arbejdsgiveren 
op på situationen i tæt samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. en

Ændringsforslag 855
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Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med arbejdstagernes 
fagforeninger, arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 
kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. it

Ændringsforslag 856
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den fælles lønvurdering viser 
forskelle i gennemsnitslønnen for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere, som ikke kan begrundes ud 
fra objektive og kønsneutrale kriterier, 
retter arbejdsgiveren op på situationen i tæt 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet og/eller 
ligebehandlingsorganet. En sådan 
foranstaltning skal omfatte indførelse af 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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kønsneutral jobevaluering og -
klassifikation for at sikre, at enhver direkte 
eller indirekte lønmæssig 
forskelsbehandling på grund af køn 
udelukkes.

Or. en

Ændringsforslag 857
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan frit udpege 
de institutioner, der er ansvarlige for de 
opgaver, der opstår i henhold til 
direktivet, under hensyntagen til de 
særlige kendetegn ved de gældende 
institutionelle ordninger.

Or. pl

Ændringsforslag 858
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Situationer med lønmæssig 
forskelsbehandling må ikke behandles på 
en måde, der på nogen måde udgør et 
element af et nedadgående pres på 
lønstigninger.

Or. pt

Ændringsforslag 859
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
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Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Kollektive overenskomstforhandlinger og 

social dialog
1. Med forbehold af arbejdsmarkedets 
parters autonomi træffer medlemsstaterne 
foranstaltninger med henblik på at 
garantere, at fagforeninger kan forhandle 
kollektivt på passende niveau om 
foranstaltninger til håndtering af 
lønmæssig forskelsbehandling samt 
undervurdering af arbejdet, der 
overvejende udføres af kvinder, og andre 
foranstaltninger til udligning af 
lønforskelle. Sådanne foranstaltninger vil 
omfatte udarbejdelse og anvendelse af 
kønsneutrale jobevaluerings- og -
klassifikationssystemer med 
fagforeningers involvering.
2. Med forbehold af arbejdsmarkedets 
parters autonomi og i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at gennemførelse, 
implementering, overvågning, rettigheder 
og forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 860
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt oplysninger, der 
videregives som led i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 7, 8 og 9, 
indebærer behandling af 
personoplysninger, skal de videregives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679.

1. Såfremt oplysninger, der 
videregives som led i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 7, 8 og 9, 
indebærer behandling af 
personoplysninger, skal de videregives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679. Overholdelse af forordningen 
må ikke bruges som begrundelse for at 
nægte oplysninger, der er nødvendige for 
håndhævelsen af rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med princippet 
om ligebehandling med hensyn til løn til 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, og 
arbejdstagerne bør heller ikke begrænses i 
deres ret til at oplyse om lønnen i medfør 
af direktivets artikel 7, især ikke når der 
er tale om at oplyse 
arbejdstagerrepræsentanterne om deres 
lønniveau.

Or. en

Ændringsforslag 861
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt oplysninger, der 
videregives som led i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 7, 8 og 9, 
indebærer behandling af 
personoplysninger, skal de videregives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679.

1. Såfremt oplysninger, der 
videregives som led i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 7, 8 og 9, 
indebærer behandling af 
personoplysninger, skal de videregives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679. Overholdelse af forordningen 
må ikke bruges som begrundelse for at 
nægte oplysninger, der er nødvendige for 
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håndhævelsen af rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med princippet 
om ligebehandling med hensyn til løn til 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

Or. en

Ændringsforslag 862
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt oplysninger, der 
videregives som led i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 7, 8 og 9, 
indebærer behandling af 
personoplysninger, skal de videregives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679.

1. Såfremt oplysninger, der 
videregives som led i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel dette direktiv 
indebærer behandling af 
personoplysninger, skal de videregives i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679.

Or. es

Begrundelse

Såvel retten til lige løn mellem mænd og kvinder som retten til beskyttelse af personlige data 
er grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, og derfor bør den beskyttelse, der er 
indeholdt i forordning (EU) 2016/679, sikres for hele direktivet og ikke alene med hensyn til 
direktivets artikel 7 til 9.

Ændringsforslag 863
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personoplysninger, der indsamles 
af arbejdsgivere i henhold til artikel 7, 8 
eller 9, må ikke anvendes til andre formål 
end til gennemførelse af princippet om lige 

2. Personoplysninger, der indsamles 
af arbejdsgivere i henhold til artikel 7, 8 
eller 9, må ikke anvendes til andre formål 
end til gennemførelse af princippet om lige 
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løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Denne regel gælder dog 
ikke indsamling af data til statistiske 
formål som omhandlet i forordning (EF) 
nr. 223/2009 om europæiske statistikker1a.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 
322/97 om EF-statistikker og Rådets 
afgørelse 89/382/EØF, Euratom om 
nedsættelse af et udvalg for De 
Europæiske Fællesskabers statistiske 
program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

Or. en

Ændringsforslag 864
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personoplysninger, der indsamles 
af arbejdsgivere i henhold til artikel 7, 8 
eller 9, må ikke anvendes til andre formål 
end til gennemførelse af princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

2. Personoplysninger, der indsamles 
af arbejdsgivere i henhold til artikel 7, 8 
eller 9, må ikke anvendes til andre formål 
end til gennemførelse af princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Endvidere må de nye regler 
ikke medføre videregivelse af data 
tilhørende arbejdstagere eller følsomme 
data tilhørende arbejdsgivere.

Or. pl

Ændringsforslag 865
Margarita de la Pisa Carrión
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personoplysninger, der indsamles 
af arbejdsgivere i henhold til artikel 7, 8 
eller 9, må ikke anvendes til andre formål 
end til gennemførelse af princippet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

2. Personoplysninger, der behandles 
på grundlag af dette direktiv, må ikke 
anvendes til andre formål end til 
gennemførelse af princippet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi.

Or. es

Begrundelse

Såvel retten til lige løn mellem mænd og kvinder som retten til beskyttelse af personlige data 
er grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, og derfor bør den beskyttelse, der er 
indeholdt i forordning (EU) 2016/679, sikres for hele direktivet og ikke alene med hensyn til 
direktivets artikel 7 til 9.

Ændringsforslag 866
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til artikel 7, 8 og 9 ville føre til 
direkte eller indirekte offentliggørelse af en 
identificerbar medarbejdstagers løn, må 
kun arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 
disse oplysninger. 
Arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til dette direktiv ville føre til 
direkte eller indirekte offentliggørelse af en 
identificerbar medarbejdstagers løn, må 
kun arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 
disse oplysninger. 
Arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 
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oplysningerne. oplysningerne bortset fra de 
begrænsninger, der med henblik på 
beskyttelse af personlige data er indeholdt 
i bestemmelserne i forordning (EU) 
2016/679 og øvrig gældende lovgivning.

Or. es

Begrundelse

Overvågningsorganet er ligeledes forpligtet til at overholde persondatabeskyttelsesreglerne, 
eftersom det drejer sig om en grundlæggende rettighed.

Ændringsforslag 867
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til artikel 7, 8 og 9 ville føre til 
direkte eller indirekte offentliggørelse af en 
identificerbar medarbejdstagers løn, må 
kun arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 
disse oplysninger. 
Arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 
oplysningerne.

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til artikel 5, stk. 1, 7, 8 og 9 ville 
føre til direkte eller indirekte 
offentliggørelse af en identificerbar 
medarbejdstagers løn, må kun 
arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 
disse oplysninger. 
Arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 
oplysningerne.

Or. hu

Ændringsforslag 868
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
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Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til artikel 7, 8 og 9 ville føre til 
direkte eller indirekte offentliggørelse af en 
identificerbar medarbejdstagers løn, må 
kun arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 
disse oplysninger. 
Arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 
oplysningerne.

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til artikel 7, 8 og 9 ville føre til 
direkte eller indirekte offentliggørelse af en 
identificerbar medarbejdstagers løn, må 
kun arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 
disse oplysninger. 
Arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der præsterer samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 
oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 869
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til artikel 7, 8 og 9 ville føre til 
direkte eller indirekte offentliggørelse af en 
identificerbar medarbejdstagers løn, må 
kun arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
hvis videregivelsen af oplysninger i 
henhold til artikel 7, 8 og 9 ville føre til 
direkte eller indirekte offentliggørelse af en 
identificerbar medarbejdstagers løn, må 
kun arbejdstagernes fagforeninger eller 
ligebehandlingsorganet have adgang til 
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disse oplysninger. 
Arbejdstagerrepræsentanterne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 
oplysningerne.

disse oplysninger. Fagforeningerne eller 
ligebehandlingsorganet rådgiver 
arbejdstagere om et eventuelt krav i 
henhold til dette direktiv uden at oplyse om 
de faktiske lønniveauer for de enkelte 
arbejdstagere, der udfører samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Det 
overvågningsorgan, der er omhandlet i 
artikel 26, har ubegrænset adgang til 
oplysningerne.

Or. it

Ændringsforslag 870
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Social dialog

Med forbehold af arbejdsmarkedets 
parters autonomi og i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 871
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 11 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Social dialog Kollektive overenskomstforhandlinger og 
social dialog

Or. en

Ændringsforslag 872
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1 Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
lønmæssig forskelsbehandling og 
undervurdering af arbejde, der 
overvejende udføres af kvinder, samt 
andre foranstaltninger, der har til formål 
at mindske lønforskellen mellem mænd og 
kvinder, drøftes på det relevante niveau i 
de kollektive forhandlinger under 
inddragelse af fagforeningerne. Sådanne 
foranstaltninger skal omfatte udvikling og 
anvendelse af systemer til evaluering og 
klassificering af job, der er fri for 
kønsbestemte fordomme.

Or. en

Ændringsforslag 873
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 
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medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter.

medlemsstaterne, at gennemførelsen, 
implementeringen og overvågningen af 
dette direktiv drøftes med 
arbejdsmarkedets parter.

Medlemsstaterne styrker, uden at dette 
berører arbejdsmarkedsparternes 
autonomi, arbejdsmarkedets parters rolle 
med henblik på at ’fremme ligestilling 
mellem kønnene og bekæmpe lønmæssig 
forskelsbehandling og undervurdering af 
arbejde, der overvejende udføres af 
kvinder, med henblik på at opnå lige løn 
for arbejde af samme værdi.
Medlemsstaterne sikrer, uden at dette 
berører arbejdsmarkedets parters 
autonomi, at arbejdsgiverne sørger for 
lige løn for lige arbejde eller arbejde af 
samme værdi på en planlagt og 
systematisk måde på arbejdspladsen i 
overensstemmelse med de mekanismer, 
der er fastsat i dette direktiv, herunder 
erhvervsuddannelse og karriereudvikling. 
Arbejdsgiverne skal give arbejdstagerne 
og arbejdstagernes repræsentanter 
passende oplysninger i henhold til artikel 
7, 8 og 9.

Or. en

Ændringsforslag 874
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter.

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter. 
Navnlig begunstiger medlemsstaterne, i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv i den nationale lovgivning, 



AM\1241226DA.docx 63/177 PE699.049v01-00

DA

dialogen med arbejdsmarkedets parter 
vedrørende de retsmidler og effektiv 
gennemførelse, der er fastlagt i det 
følgende kapitel.

Or. es

Ændringsforslag 875
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af arbejdsmarkedets 
parters autonomi og i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter.

Med forbehold af fagforeningers og 
arbejdsgiverorganisationers autonomi og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis sikrer medlemsstaterne, at 
rettigheder og forpligtelser i henhold til 
dette direktiv drøftes med fagforeninger 
og arbejdsgiverorganisationer.

(Dette ændringsforslag gælder i hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages tilsvarende ændringer hele vejen 
igennem).

Or. pt

Ændringsforslag 876
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter.

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
gennemføres, implementeres og overvåges 
efter fuld konsultation af 
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arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 877
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
drøftes med arbejdsmarkedets parter.

Med forbehold af arbejdsmarkedets parters 
autonomi og i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
gennemføres efter fuld konsultation af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 878
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Stelios 
Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Deirdre Clune

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne styrker, uden at dette 
berører arbejdsmarkedsparternes 
autonomi og de forskellige nationale 
praksisser og systemer for 
arbejdsmarkedsrelationer, 
arbejdsmarkedets parters 
kapacitetsopbygning med henblik på at 
fremme ligestilling mellem kønnene og 
bekæmpe lønmæssig forskelsbehandling 
og undervurdering af arbejde, der 
overvejende udføres af kvinder, med 
henblik på at sikre anvendelsen af 
princippet om lige løn til mandlige og 
kvindelige arbejdstagere for samme 
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arbejde eller arbejde af samme værdi i 
overensstemmelse med TEUF artikel 157.

Or. en

Ændringsforslag 879
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører 
arbejdsmarkedsparternes autonomi, 
træffer medlemsstaterne foranstaltninger 
til at sikre, at fagforeningerne kan føre 
kollektive forhandlinger på et passende 
niveau for at udligne lønforskellene 
mellem mænd og kvinder, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
lønmæssig forskelsbehandling og 
undervurdering af arbejde, der 
overvejende udføres af kvinder. Sådanne 
foranstaltninger skal omfatte udvikling og 
anvendelse af systemer til evaluering og 
klassificering af job, der er fri for 
kønsbestemte fordomme, med inddragelse 
af fagforeningerne. Med forbehold af 
arbejdsmarkedets parters autonomi og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis sikrer 
medlemsstaterne, at rettigheder og 
forpligtelser i henhold til dette direktiv 
gennemføres efter fuld konsultation af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 880
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med 
medlemsstaternes nationale lovgivning og 
praksis og med forbehold af 
arbejdsmarkedets parters autonomi sikrer 
medlemsstaterne, at arbejdsmarkedets 
parter høres om de rettigheder og 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
i overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 881
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der mener sig krænket, fordi 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi tilsidesættes, 
efter eventuel mægling kan indgive klage 
til retslige instanser med henblik på 
håndhævelse af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. En sådan klageadgang 
skal være let tilgængelig for arbejdstagere 
og for dem, der handler på deres vegne, 
selv efter at det ansættelsesforhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

Medlemsstaterne sikrer overholdelse af 
loven og garanterer, at de myndigheder, 
der er ansvarlige for arbejdstilsyn, har de 
nødvendige menneskelige, tekniske og 
finansielle ressourcer til at varetage deres 
ansvar og beføjelser, herunder dem i 
henhold til dette direktiv. De garanterer 
også, at enhver arbejdstager, der mener sig 
krænket, fordi princippet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi tilsidesættes, efter eventuel mægling 
kan indgive klage til retslige instanser med 
henblik på håndhævelse af rettigheder og 
forpligtelser vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. En sådan 
klageadgang skal være let tilgængelig for 
arbejdstagere og for dem, der handler på 
deres vegne, f.eks. ved fritagelse for 
sagsomkostninger, selv efter at det 
ansættelsesforhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

Or. pt
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Ændringsforslag 882
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der mener sig krænket, fordi 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi tilsidesættes, 
efter eventuel mægling kan indgive klage 
til retslige instanser med henblik på 
håndhævelse af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende princippet om lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. En sådan 
klageadgang skal være let tilgængelig for 
arbejdstagere og for dem, der handler på 
deres vegne, selv efter at det 
ansættelsesforhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der mener sig krænket, fordi 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi tilsidesættes, 
efter eventuel frivillig mægling for begge 
parter i konflikten kan indgive klage til 
retslige instanser med henblik på 
håndhævelse af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende princippet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. En sådan klageadgang skal være let 
tilgængelig for arbejdstagere og for dem, 
der handler på deres vegne, selv efter at det 
ansættelsesforhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt. Anvendelse af 
forligsmægling medfører afbrydelse eller 
suspension af den i artikel 18 omhandlede 
forældelsesfrist.

Or. en

Ændringsforslag 883
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der mener sig krænket, fordi 
princippet om lige løn for samme arbejde 

Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der mener sig krænket, fordi 
princippet om lige løn for samme arbejde 
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eller arbejde af samme værdi tilsidesættes, 
efter eventuel mægling kan indgive klage 
til retslige instanser med henblik på 
håndhævelse af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. En sådan klageadgang 
skal være let tilgængelig for arbejdstagere 
og for dem, der handler på deres vegne, 
selv efter at det ansættelsesforhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

eller arbejde af samme værdi tilsidesættes, 
efter eventuel dialog gennem 
arbejdsmarkedets parter og mægling kan 
indgive klage til retslige instanser med 
henblik på håndhævelse af rettigheder og 
forpligtelser vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. En sådan 
klageadgang skal være let tilgængelig for 
arbejdstagere og for dem, der handler på 
deres vegne, selv efter at det 
ansættelsesforhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

Or. es

Begrundelse

Dialogen gennem arbejdsmarkedets parter bør foretrækkes frem for en arbejdsretlig proces.

Ændringsforslag 884
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
beskytte arbejdsforholdene, kan 
iværksætte en inspektion i tilfælde af en 
anonym eller ikkeanonym rapport 
indberetning af en overtrædelse af 
princippet om lige løn mellem mænd og 
kvinder for lige arbejde eller arbejde af 
samme værdi.

Or. pt

Ændringsforslag 885
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 
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Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Procedurer på vegne af eller til støtte for 

arbejdstagere
1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer, ligebehandlingsorganer 
og arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim 
interesse i at sikre ligestilling mellem 
mænd og kvinder, kan indlede retslige 
eller administrative procedurer for at 
håndhæve enhver rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi. De 
kan handle på vegne af eller til støtte for 
en arbejdstager, der er offer for en 
tilsidesættelse af en rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.
2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter har også ret 
til at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere med sidstnævntes 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 886
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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foreninger, organisationer, 
ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim 
interesse i at sikre ligestilling mellem 
mænd og kvinder, kan indlede retslige 
eller administrative procedurer for at 
håndhæve enhver rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De kan 
handle på vegne af eller til støtte for en 
arbejdstager, der er offer for en 
tilsidesættelse af en rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.

ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter kan indlede 
retslige eller administrative procedurer for 
at håndhæve enhver rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De kan 
handle på vegne af eller til støtte for en 
arbejdstager, der er offer for en 
tilsidesættelse af en rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.

Or. es

Begrundelse

Ud over arbejdstagere og ligebehandlingsorganer bør det kun være arbejdsmarkedets parter, 
der kan repræsentere deres rettigheder. En udvidelse af partsevnen øger ikke alene antallet af 
tvister uforholdsmæssigt, men undergraver også fagforeningsrepræsentanternes rolle og 
skaber derved unødvendige konkurrenter til arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 887
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
foreninger, organisationer, 
ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim interesse i 
at sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder, kan indlede retslige eller 
administrative procedurer for at håndhæve 

1. Medlemsstaterne sikrer, i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis og 
arbejdsmarkedsrelationssystemer, at 
foreninger, organisationer, 
ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim interesse i 
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enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. De kan handle på vegne 
af eller til støtte for en arbejdstager, der er 
offer for en tilsidesættelse af en rettighed 
eller forpligtelse vedrørende princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.

at sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder, kan indlede retslige eller 
administrative procedurer for at håndhæve 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. De kan handle på vegne 
af eller til støtte for en arbejdstager, der er 
offer for en tilsidesættelse af en rettighed 
eller forpligtelse vedrørende princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 888
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
foreninger, organisationer, 
ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim interesse i 
at sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder, kan indlede retslige eller 
administrative procedurer for at håndhæve 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. De kan handle på vegne 
af eller til støtte for en arbejdstager, der er 
offer for en tilsidesættelse af en rettighed 
eller forpligtelse vedrørende princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.

1. Medlemsstaterne sikrer, i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og særlig institutionelle 
praksis, at foreninger, organisationer, 
ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim interesse i 
at sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder, kan indlede retslige eller 
administrative procedurer for at håndhæve 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. De kan handle på vegne 
af eller til støtte for en arbejdstager, der er 
offer for en tilsidesættelse af en rettighed 
eller forpligtelse vedrørende princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.

Or. en
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Ændringsforslag 889
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
foreninger, organisationer, 
ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim interesse i 
at sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder, kan indlede retslige eller 
administrative procedurer for at håndhæve 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. De kan handle på 
vegne af eller til støtte for en arbejdstager, 
der er offer for en tilsidesættelse af en 
rettighed eller forpligtelse vedrørende 
princippet om lige løn til mænd og kvinder 
for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi, med sidstnævntes samtykke.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
foreninger, organisationer, 
ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim interesse i 
at sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder i al deres mangfoldighed og i 
bekæmpelsen af forskelsbehandling på 
grund af køn, kan indlede retslige eller 
administrative procedurer for at håndhæve 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. De kan handle på vegne 
af eller til støtte for en arbejdstager, der er 
offer for en tilsidesættelse af en rettighed 
eller forpligtelse vedrørende princippet om 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, med sidstnævntes samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 890
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
foreninger, organisationer, 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
foreninger, organisationer, 
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ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter eller andre 
juridiske enheder, der efter kriterierne i 
deres nationale ret har en legitim interesse i 
at sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder, kan indlede retslige eller 
administrative procedurer for at håndhæve 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. De kan handle på vegne 
af eller til støtte for en arbejdstager, der er 
offer for en tilsidesættelse af en rettighed 
eller forpligtelse vedrørende princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, med 
sidstnævntes samtykke.

ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentative organisationer 
eller andre juridiske enheder, der efter 
kriterierne i deres nationale ret har en 
legitim interesse i at sikre ligestilling 
mellem mænd og kvinder, kan indlede 
retslige eller administrative procedurer for 
at håndhæve enhver rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De kan 
handle, uanset om de har modtaget en 
formel henvendelse fra en arbejdstager 
eller gruppe af arbejdere, der er offer for 
en tilsidesættelse af en rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

Or. pt

Ændringsforslag 891
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter har også ret 
til at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere med sidstnævntes 
samtykke.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 892
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter har også ret til 
at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere med sidstnævntes 
samtykke.

2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentative organisationer 
har også ret til at handle, uanset om de har 
modtaget en formel henvendelse fra en 
arbejdstager eller gruppe af arbejdstagere.

Or. pt

Ændringsforslag 893
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter har også ret til 
at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere med sidstnævntes 
samtykke.

2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter har også ret til 
at handle på vegne af eller til støtte for 
enkeltpersoner eller grupper af 
arbejdstagere med sidstnævntes samtykke 
eller efter underretning i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 894
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter har også ret til 
at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere med sidstnævntes 
samtykke.

2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagernes fagforeninger har også ret 
til at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere ved hjælp af kollektive 
retsmidler med sidstnævntes samtykke.
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Or. it

Ændringsforslag 895
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ligebehandlingsorganer og 
arbejdstagerrepræsentanter har også ret til 
at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere med sidstnævntes 
samtykke.

2. Ligebehandlingsorganer, 
arbejdstagerrepræsentanter og 
arbejdsgiverrepræsentanter har også ret til 
at handle på vegne af eller til støtte for 
flere arbejdstagere med sidstnævntes 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 896
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fagforeninger har også ret til at 
handle på vegne af en gruppe af 
arbejdstagere inden for en bestemt sektor 
eller kategori.

Or. en

Ændringsforslag 897
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a. Fagforeninger har også ret til at 
handle på vegne af en gruppe af 
arbejdstagere inden for en bestemt sektor 
eller kategori.

Or. en

Ændringsforslag 898
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fagforeninger har også ret til at 
handle på vegne af en gruppe af 
arbejdstagere inden for en sektor eller 
kategori.

Or. en

Ændringsforslag 899
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne mindsker de 
proceduremæssige hindringer for 
indbringelse af sager om ligeløn for 
retten.

Or. en



AM\1241226DA.docx 77/177 PE699.049v01-00

DA

Ændringsforslag 900
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der har lidt skade som følge 
af en tilsidesættelse af en rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, har ret til at 
kræve og opnå fuld erstatning eller 
godtgørelse, som fastsat af medlemsstaten, 
for denne skade.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 901
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der har lidt skade som følge 
af en tilsidesættelse af en rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, har ret til at 
kræve og opnå fuld erstatning eller 
godtgørelse, som fastsat af medlemsstaten, 
for denne skade.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
arbejdstager, der har lidt skade som følge 
af en tilsidesættelse af en rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, har ret til at 
kræve og opnå fuld erstatning eller 
godtgørelse, som fastsat af medlemsstaten, 
for denne skade.

Or. pt

Ændringsforslag 902
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Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede erstatning 
eller godtgørelse skal sikre en reel og 
effektiv erstatning for påført tab og skade 
på en måde, der har præventiv virkning og 
står i rimeligt forhold til den lidte skade.

2. Den i stk. 1 omhandlede erstatning 
eller godtgørelse skal sikre en reel og 
effektiv erstatning for påført tab og skade 
på en måde, der står i rimeligt forhold til 
den lidte skade.

Or. en

Ændringsforslag 903
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede erstatning 
eller godtgørelse skal sikre en reel og 
effektiv erstatning for påført tab og skade 
på en måde, der har præventiv virkning og 
står i rimeligt forhold til den lidte skade.

2. Den i stk. 1 omhandlede erstatning 
eller godtgørelse skal sikre en reel og 
effektiv erstatning for påført tab og skade 
på en måde, der har præventiv virkning og 
står i rimeligt forhold til den lidte skade. 
Hvis kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling falder sammen med 
yderligere former for forskelsbehandling, 
justeres erstatningen eller godtgørelsen i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 904
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede erstatning 
eller godtgørelse skal sikre en reel og 
effektiv erstatning for påført tab og skade 
på en måde, der har præventiv virkning og 
står i rimeligt forhold til den lidte skade.

2. Den i stk. 1 omhandlede erstatning 
eller godtgørelse skal sikre en reel og 
effektiv erstatning for påført tab og skade 
på en måde, der har præventiv virkning og 
står i rimeligt forhold til den lidte skade. 
Hvis kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling falder sammen med 
yderligere former for forskelsbehandling, 
justeres erstatningen eller godtgørelsen i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 905
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. Den skal omfatte fuld 
betaling af forfalden løn og tilknyttede 
bonusser eller betalinger i naturalier, 
kompensation for tabte indtægter og 
immateriel skade. Den skal også omfatte 
retten til morarenter.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 906
Lukas Mandl, Christian Sagartz, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, 
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Barbara Thaler, Jessica Polfjärd, Simone Schmiedtbauer, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Den skal omfatte fuld 
efterbetaling af løn og tilknyttede 
bonusser eller betalinger i naturalier, 
kompensation for tabte 
indtægtsmuligheder og immateriel skade. 
Den skal også omfatte retten til 
morarenter.

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 907
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. Den skal 
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samme værdi. Den skal omfatte fuld 
betaling af forfalden løn og tilknyttede 
bonusser eller betalinger i naturalier, 
kompensation for tabte indtægter og 
immateriel skade. Den skal også omfatte 
retten til morarenter.

omfatte fuld betaling af forfalden løn og 
tilknyttede bonusser eller betalinger i 
naturalier, kompensation for tabte 
indtægter og immateriel skade. Den skal 
også omfatte retten til morarenter.

Or. en

Ændringsforslag 908
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Den skal omfatte fuld 
betaling af forfalden løn og tilknyttede 
bonusser eller betalinger i naturalier, 
kompensation for tabte indtægter og 
immateriel skade. Den skal også omfatte 
retten til morarenter.

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Den skal omfatte fuld 
betaling af forfalden løn og tilknyttede 
bonusser eller betalinger i naturalier fra 
datoen for gennemførelsen af dette 
direktiv i medlemsstatens nationale ret, 
kompensation for tabte indtægter og 
immateriel skade. Den skal også omfatte 
retten til morarenter.

Or. fr

Ændringsforslag 909
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Den skal omfatte fuld 
betaling af forfalden løn og tilknyttede 
bonusser eller betalinger i naturalier, 
kompensation for tabte indtægter og 
immateriel skade. Den skal også omfatte 
retten til morarenter.

3. Erstatningen skal stille den 
skadelidte arbejdstager i samme situation, 
som den pågældende ville have befundet 
sig i, hvis han eller hun ikke var blevet 
forskelsbehandlet på grund af køn, eller 
hvis der ikke var sket en tilsidesættelse af 
en rettighed eller en forpligtelse 
vedrørende lige løn mellem mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Den skal omfatte fuld 
betaling af forfalden løn og tilknyttede 
bonusser eller betalinger i naturalier, 
kompensation for tabte indtægter. Den skal 
også omfatte retten til morarenter.

Or. es

Begrundelse

Immateriel skade er allerede inkluderet i bestemmelsen om "fuld betaling", som fastlagt i 
dette stk. 3. Overmål af ovennævnte godtgørelse vil anspore til tvister og herunder indebære 
risikoen for uberettiget berigelse.

Ændringsforslag 910
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at domstolene eller 
andre kompetente myndigheder i retssager, 
der har til formål at sikre håndhævelsen af 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi, på sagsøgers anmodning 
og for sagsøgtes regning kan udstede:

Medlemsstaterne sikrer, at domstolene eller 
andre kompetente myndigheder i retssager, 
der har til formål at sikre håndhævelsen af 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende princippet om lige løn til mænd 
og kvinder i al deres mangfoldighed for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi, på sagsøgers anmodning og for 
sagsøgtes regning kan udstede:

Or. en
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Ændringsforslag 911
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at domstolene 
eller andre kompetente myndigheder i 
retssager, der har til formål at sikre 
håndhævelsen af enhver rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, på sagsøgers 
anmodning og for sagsøgtes regning kan 
udstede:

Medlemsstaterne sikrer, at domstolene i 
retssager, der har til formål at sikre 
håndhævelsen af enhver rettighed eller 
forpligtelse vedrørende princippet om lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, på sagsøgers 
anmodning og for sagsøgtes regning kan 
udstede:

Or. es

Begrundelse

Hvis det drejer sig om retssager, tilkommer kompetencen til udstedelse af påbud alene 
domstolene.

Ændringsforslag 912
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) påbud, hvorved det fastslås, at der 
er sket tilsidesættelse af rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, og 
at tilsidesættelsen skal bringes til ophør

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 913
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De strukturelle eller organisatoriske 
foranstaltninger, der er omhandlet i første 
afsnit, litra b), kan omfatte en forpligtelse 
til at revidere lønfastsættelsesmekanismen 
baseret på kønsneutrale jobevaluerings- 
eller jobklassifikationssystemer, 
udarbejdelse af en handlingsplan for at 
fjerne de konstaterede 
uoverensstemmelser og foranstaltninger 
til at mindske eventuelle ubegrundede 
kønsbestemte lønforskelle.

Or. en

Ændringsforslag 914
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De strukturelle eller organisatoriske 
foranstaltninger, der er omhandlet i første 
afsnit, litra b), kan omfatte en forpligtelse 
til at revidere lønfastsættelsesmekanismen 
baseret på kønsneutrale jobevaluerings- 
eller jobklassifikationssystemer, 
udarbejdelse af en handlingsplan for at 
fjerne de konstaterede 
uoverensstemmelser og foranstaltninger 
til at mindske eventuelle ubegrundede 
kønsbestemte lønforskelle.
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Or. en

Ændringsforslag 915
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystemer passende foranstaltninger for 
at sikre, at når arbejdstagere, der 
betragter sig som krænket, fordi 
ligelønsprincippet ikke er anvendt over for 
dem, over for en domstol eller en anden 
kompetent myndighed påviser faktiske 
omstændigheder, som giver anledning til 
at formode, at der har været tale om 
direkte eller indirekte forskelsbehandling, 
påhviler det sagsøgte at bevise, at der ikke 
har fundet nogen direkte eller indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling sted.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 916
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystemer passende foranstaltninger for 
at sikre, at når arbejdstagere, der betragter 
sig som krænket, fordi ligelønsprincippet 
ikke er anvendt over for dem, over for en 
domstol eller en anden kompetent 
myndighed påviser faktiske 

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystemer passende foranstaltninger for 
at sikre, at når arbejdstagere, der betragter 
sig som krænket, fordi ligelønsprincippet 
ikke er anvendt over for dem, over for en 
domstol eller en anden kompetent 
myndighed påviser faktiske 
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omstændigheder, som giver anledning til at 
formode, at der har været tale om direkte 
eller indirekte forskelsbehandling, påhviler 
det sagsøgte at bevise, at der ikke har 
fundet nogen direkte eller indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling sted.

omstændigheder, som giver anledning til at 
formode, at der har været tale om direkte 
eller indirekte forskelsbehandling, påhviler 
det sagsøgte at bevise, at der ikke har 
fundet nogen direkte eller indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling sted. Denne 
formodning bør baseres på, at der 
foreligger en situation, som tilsyneladende 
giver mulighed for at påvise eksistensen 
af sikre beviser for direkte eller indirekte 
forskelsbehandling.

Or. es

Begrundelse

Kravet om en form for tilsyneladende dokumentation er nødvendigt for at sikre 
proportionalitetsprincippet og princippet om formodet uskyld og desuden for at undgå risici 
for unødige tvister og instrumentalisering af retsvæsenet.

Ændringsforslag 917
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystemer passende foranstaltninger for 
at sikre, at når arbejdstagere, der betragter 
sig som krænket, fordi ligelønsprincippet 
ikke er anvendt over for dem, over for en 
domstol eller en anden kompetent 
myndighed påviser faktiske 
omstændigheder, som giver anledning til at 
formode, at der har været tale om direkte 
eller indirekte forskelsbehandling, påhviler 
det sagsøgte at bevise, at der ikke har 
fundet nogen direkte eller indirekte 
lønmæssig forskelsbehandling sted.

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystemer passende foranstaltninger for 
at sikre, at når arbejdstagere, der betragter 
sig som krænket, fordi ligelønsprincippet 
ikke er anvendt over for dem, over for en 
kompetent myndighed påviser faktiske 
omstændigheder, som giver anledning til at 
formode, at der har været tale om direkte 
eller indirekte forskelsbehandling.

Or. en
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Ændringsforslag 918
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i 
alle retlige eller administrative procedurer 
vedrørende direkte eller indirekte 
forskelsbehandling, hvor en arbejdsgiver 
har tilsidesat nogle af de rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende 
løngennemsigtighed, der er fastsat i 
artikel 5-9 i dette direktiv, påhviler 
arbejdsgiveren at bevise, at der ikke har 
fundet en sådan forskelsbehandling sted.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 919
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i alle 
retlige eller administrative procedurer 
vedrørende direkte eller indirekte 
forskelsbehandling, hvor en arbejdsgiver 
har tilsidesat nogle af de rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende 
løngennemsigtighed, der er fastsat i artikel 
5-9 i dette direktiv, påhviler 
arbejdsgiveren at bevise, at der ikke har 
fundet en sådan forskelsbehandling sted.

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i alle 
retlige eller administrative procedurer 
vedrørende direkte eller indirekte 
forskelsbehandling, hvor en arbejdsgiver 
har tilsidesat nogle af de rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende 
løngennemsigtighed, der er fastsat i artikel 
5-9 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 920
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i alle 
retlige eller administrative procedurer 
vedrørende direkte eller indirekte 
forskelsbehandling, hvor en arbejdsgiver 
har tilsidesat nogle af de rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende 
løngennemsigtighed, der er fastsat i artikel 
5-9 i dette direktiv, påhviler arbejdsgiveren 
at bevise, at der ikke har fundet en sådan 
forskelsbehandling sted.

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i alle 
retlige eller administrative procedurer 
vedrørende direkte eller indirekte 
forskelsbehandling, hvor en arbejdsgiver 
har tilsidesat nogle af de rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende 
løngennemsigtighed, der er fastsat i artikel 
5-9 i dette direktiv, påhviler arbejdsgiveren 
at bevise, at vedkommende har ageret i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv og øvrige regler, der finder 
anvendelse.

Or. es

Begrundelse

At bevise et ikkeeksisterende forhold er i modstrid med de generelle retsprincipper, idet det 
udgør et "probatio diabolica" (umuligt bevis).

Ændringsforslag 921
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i alle 
retlige eller administrative procedurer 
vedrørende direkte eller indirekte 
forskelsbehandling, hvor en arbejdsgiver 
har tilsidesat nogle af de rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende 
løngennemsigtighed, der er fastsat i artikel 
5-9 i dette direktiv, påhviler 
arbejdsgiveren at bevise, at der ikke har 

2. Medlemsstaterne sikrer, at det i alle 
retlige eller administrative procedurer 
vedrørende direkte eller indirekte 
forskelsbehandling, hvor en arbejdsgiver 
har tilsidesat nogle af de rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende 
løngennemsigtighed, der er fastsat i artikel 
5-9 i dette direktiv, påhviler 
arbejdstageren at bevise, at der har fundet 
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fundet en sådan forskelsbehandling sted. en sådan forskelsbehandling sted.

Or. en

Ændringsforslag 922
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver eventuel tilbageblivende 
tvivl skal komme sagsøger til gode.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 923
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver eventuel tilbageblivende 
tvivl skal komme sagsøger til gode.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 924
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Enhver eventuel tilbageblivende 
tvivl skal komme sagsøger til gode.

3. Eventuel tilbageblivende tvivl skal 
komme sagsøger til gode, bortset fra når 
den pågældende har handlet i ond tro.

Or. es

Begrundelse

Denne begrænsning er nødvendig for ikke at indføre en ny fejl i form af manglende 
proportionalitet – herunder i betragtning af at arbejdstageren er den svage part. Men det må 
ikke føre til den anden yderlighed, hvor vedkommende gøres til en tvisttyran.

Ændringsforslag 925
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktiv er ikke til hinder for, 
at medlemsstaterne indfører bevisregler, 
som er gunstigere for sagsøger i sager 
anlagt med henblik på håndhævelse af 
rettigheder eller forpligtelser vedrørende 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi.

4. Dette direktiv er ikke til hinder for, 
at medlemsstaterne indfører bevisregler, 
som er gunstigere for sagsøger i sager 
anlagt med henblik på håndhævelse af 
rettigheder eller forpligtelser vedrørende 
lige løn til mænd og kvinder i al deres 
mangfoldighed for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.

Or. en

Ændringsforslag 926
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Pernille Weiss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan undlade at udgår
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anvende stk. 1 i sager, hvor det påhviler 
domstolen eller det kompetente organ at 
undersøge sagens faktiske 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 927
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan undlade at 
anvende stk. 1 i sager, hvor det påhviler 
domstolen eller det kompetente organ at 
undersøge sagens faktiske 
omstændigheder.

5. Medlemsstaterne kan undlade at 
anvende stk. 1 til 3 i sager, hvor det 
påhviler domstolen eller det kompetente 
organ at undersøge sagens faktiske 
omstændigheder.

Or. es

Begrundelse

I tilfælde af domstolsundersøgelser eller undersøgelse ved det kompetente organ ophæves 
definitionen af arbejdstagerens stilling som svagere, hvorfor man kan se bort fra ikke alene 
bevisbyrden, men også "in dubio pro operario"-fordelen.

Ændringsforslag 928
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale domstole eller kompetente 
myndigheder i sager vedrørende lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi kan pålægge 
sagsøgte at fremlægge alle relevante 
beviser, som vedkommende har i sin 
varetægt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale domstole eller kompetente 
myndigheder i sager vedrørende lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi kan pålægge 
sagsøgte at fremlægge alle relevante 
beviser, som vedkommende har i sin 
varetægt, men i denne proces skal 
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beskyttelsen af fortrolige oplysninger, 
forretningshemmeligheder og 
klassificerede oplysninger sikres.

Or. hu

Ændringsforslag 929
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale domstole eller kompetente 
myndigheder i sager vedrørende lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi kan pålægge 
sagsøgte at fremlægge alle relevante 
beviser, som vedkommende har i sin 
varetægt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale domstole eller kompetente 
myndigheder i sager vedrørende lige løn til 
mænd og kvinder i al deres mangfoldighed 
for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi kan pålægge sagsøgte at fremlægge 
alle relevante beviser, som vedkommende 
har i sin varetægt.

Or. en

Ændringsforslag 930
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
nationale domstole har beføjelse til at 
kræve, at beviser med fortrolige 
oplysninger fremlægges, hvis de finder 
dem relevante for retssagen. De sikrer, at 
nationale domstole ved pålægget om 
fremlæggelse af disse oplysninger råder 
over effektive foranstaltninger til at 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
nationale domstole har beføjelse til at 
kræve, at beviser med fortrolige 
oplysninger fremlægges, hvis de finder 
dem relevante for retssagen. De sikrer, at 
nationale domstole ved pålægget om 
fremlæggelse af disse oplysninger råder 
over effektive foranstaltninger til at 
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beskytte sådanne oplysninger. beskytte sådanne oplysninger. De 
forpligtelser, der hviler på denne 
bestemmelse gælder dog ikke i forhold til 
fortrolighedsreglerne i forordning (EF) 
nr. 223/2009 om europæiske statistikker1a.

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

Or. en

Ændringsforslag 931
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
nationale domstole har beføjelse til at 
kræve, at beviser med fortrolige 
oplysninger fremlægges, hvis de finder 
dem relevante for retssagen. De sikrer, at 
nationale domstole ved pålægget om 
fremlæggelse af disse oplysninger råder 
over effektive foranstaltninger til at 
beskytte sådanne oplysninger.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
nationale domstole har beføjelse til at 
kræve, at beviser med fortrolige 
oplysninger fremlægges, hvis de, i mangel 
af andre beviser, finder dem strengt 
nødvendige for bilæggelse af tvisten, og 
forudsat at dette ikke forårsager væsentlig 
skade. De sikrer, at nationale domstole ved 
pålægget om fremlæggelse af disse 
oplysninger råder over effektive 
foranstaltninger til at beskytte sådanne 
oplysninger.

Or. es
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Begrundelse

Beskyttelsen af privatlivet og persondata kræver en begrænsning af fortrolige oplysninger, til 
hvad der er strengt nødvendigt.

Ændringsforslag 932
Lukas Mandl, Christian Sagartz, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, 
Barbara Thaler, Jessica Polfjärd, Simone Schmiedtbauer, Alexander Bernhuber

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
nationale domstole har beføjelse til at 
kræve, at beviser med fortrolige 
oplysninger fremlægges, hvis de finder 
dem relevante for retssagen. De sikrer, at 
nationale domstole ved pålægget om 
fremlæggelse af disse oplysninger råder 
over effektive foranstaltninger til at 
beskytte sådanne oplysninger.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
nationale domstole har beføjelse til at 
kræve, at beviser fremlægges, hvis de 
finder dem relevante for retssagen. De 
sikrer, at nationale domstole ved pålægget 
om fremlæggelse af disse oplysninger råder 
over effektive foranstaltninger til at 
beskytte sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 933
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fortrolige oplysninger, der gives 
af en advokat til vedkommendes klient, 
fritages for bestemmelserne i stk. 2, da 
disse oplysninger anses for at være 
forretningshemmeligheder.

Or. es

Ændringsforslag 934
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
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Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter regler 
for forældelsesfrister for indgivelse af krav 
om lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi. 
Disse regler skal bestemme, hvornår 
forældelsesfristen begynder at løbe, dens 
længde, og under hvilke omstændigheder 
den afbrydes eller suspenderes.

1. Medlemsstaterne fastsætter regler 
for forældelsesfrister for indgivelse af krav 
om lige løn til mænd og kvinder i al deres 
mangfoldighed for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. Disse regler skal 
bestemme, hvornår forældelsesfristen 
begynder at løbe, dens længde, og under 
hvilke omstændigheder den afbrydes eller 
suspenderes.

Or. en

Ændringsforslag 935
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Radan Kanev, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forældelsesfristerne begynder 
ikke at løbe, før overtrædelsen af 
princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi eller krænkelsen af 
rettigheder eller forpligtelser i henhold til 
dette direktiv er ophørt, og sagsøger er 
bekendt med eller med rimelighed kan 
forventes at være bekendt med 
overtrædelsen eller krænkelsen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 936
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forældelsesfristerne begynder 
ikke at løbe, før overtrædelsen af 
princippet om lige løn til mænd og 
kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi eller krænkelsen af 
rettigheder eller forpligtelser i henhold til 
dette direktiv er ophørt, og sagsøger er 
bekendt med eller med rimelighed kan 
forventes at være bekendt med 
overtrædelsen eller krænkelsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 937
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forældelsesfristerne begynder ikke 
at løbe, før overtrædelsen af princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi eller 
krænkelsen af rettigheder eller forpligtelser 
i henhold til dette direktiv er ophørt, og 
sagsøger er bekendt med eller med 
rimelighed kan forventes at være bekendt 
med overtrædelsen eller krænkelsen.

2. Forældelsesfristerne begynder ikke 
at løbe, før overtrædelsen af princippet om 
lige løn til mænd og kvinder i al deres 
mangfoldighed for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi eller krænkelsen af 
rettigheder eller forpligtelser i henhold til 
dette direktiv er ophørt, og sagsøger er 
bekendt med eller med rimelighed kan 
forventes at være bekendt med 
overtrædelsen eller krænkelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 938
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forældelsesfristerne begynder ikke 
at løbe, før overtrædelsen af princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi eller 
krænkelsen af rettigheder eller forpligtelser 
i henhold til dette direktiv er ophørt, og 
sagsøger er bekendt med eller med 
rimelighed kan forventes at være bekendt 
med overtrædelsen eller krænkelsen.

2. Forældelsesfristerne begynder ikke 
at løbe, før overtrædelsen af princippet om 
lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi eller 
krænkelsen af rettigheder eller forpligtelser 
i henhold til dette direktiv er ophørt, og 
sagsøger kan være bekendt med eller med 
rimelighed kan forventes at være bekendt 
med overtrædelsen eller krænkelsen.

Or. es

Begrundelse

Forældelsesfristerne bør tælle ned fra det tidspunkt, hvor arbejdstageren kan være bekendt 
med overtrædelsen, f.eks. fra det tidspunkt, hvor den pågældende har lønoplysninger til sin 
rådighed (fastsættelse af fristens begyndelsestidspunkt med udgangspunkt i det tidspunkt, 
hvor arbejdstageren i praksis er bekendt med oplysningerne, er ensbetydende med at lade 
fastsættelsen afhænge af tilfældigheder og være rent subjektiv og ubeviselig).

Ændringsforslag 939
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Henna Virkkunen, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 940
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-
Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættestil mindst tre år.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes i overensstemmelse med 
national arbejdsmarkedspraksis og fast 
retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 941
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Radan 
Kanev, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til tre år eller i 
overensstemmelse med de særlige 
nationale forhold.

Or. en

Begrundelse

Forældelsesfristerne bør være i overensstemmelse med den nationale lovgivning

Ændringsforslag 942
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

3. Medlemsstaterne fastsætter 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav i 
overensstemmelse med deres nationale 
retskilder.

Or. it

Ændringsforslag 943
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst fem år.

Or. it

Ændringsforslag 944
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 945
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

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 946
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

3. Forældelsesfristerne fastsættes af 
medlemsstaterne i henhold til deres 
nationale retsplejeregler.

Or. es

Ændringsforslag 947
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, 
Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst tre år.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristerne for indgivelse af krav 
fastsættes til mindst et år.

Or. en
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Ændringsforslag 948
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at en 
forældelsesfrist suspenderes eller, 
afhængig af den nationale lovgivning, 
afbrydes, så snart en sagsøger anlægger 
sag ved at indgive et krav eller gøre 
arbejdsgiveren, 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet eller 
ligebehandlingsorganet opmærksom på 
kravet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 949
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at en 
forældelsesfrist suspenderes eller, 
afhængig af den nationale lovgivning, 
afbrydes, så snart en sagsøger anlægger sag 
ved at indgive et krav eller gøre 
arbejdsgiveren, 
arbejdstagerrepræsentanterne, 
arbejdstilsynet eller 
ligebehandlingsorganet opmærksom på 
kravet.

4. Medlemsstaterne sikrer, at en 
forældelsesfrist suspenderes eller, 
afhængig af den nationale lovgivning, 
afbrydes, så snart en sagsøger anlægger sag 
ved at indgive et krav.

Or. en
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Ændringsforslag 950
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Sagsomkostninger

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud 
over enhver anden erstatning ret til at 
kræve erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke 
ret til at få advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Or. es

Begrundelse

Sagsomkostninger udgør et selvstændigt emne i den enkelte medlemsstats lovgivning.

Ændringsforslag 951
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Sagsomkostninger
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Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud 
over enhver anden erstatning ret til at 
kræve erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke 
ret til at få advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Or. en

Ændringsforslag 952
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Sagsomkostninger

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud 
over enhver anden erstatning ret til at 
kræve erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke 
ret til at få advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
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urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Or. en

Ændringsforslag 953
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Stefan Berger, Tomas Tobé, David Lega, Jörgen 
Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Pernille Weiss, Simone 
Schmiedtbauer, Barbara Thaler

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud 
over enhver anden erstatning ret til at 
kræve erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke 
ret til at få advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 954
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud 
over enhver anden erstatning ret til at 

Medlemsstaterne fastlægger i 
overensstemmelse med deres retssystemer 
kriterierne for afregning af 
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kræve erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke ret 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

sagsomkostningerne i forbindelse med 
sager om lønmæssig forskelsbehandling.

Or. it

Ændringsforslag 955
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke 
ret til at få advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 956
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke 
ret til at få advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 957
Atidzhe Alieva-Veli

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud 
over enhver anden erstatning ret til at 
kræve erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke 
ret til at få advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 

Medlemsstaterne fastsætter i 
overensstemmelse med deres retssystemer 
og nationale lovgivning fordelingen og 
rets- og sagsomkostninger i forbindelse 
med krav vedrørende forskelsbehandling 
på grund af løn.
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urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Or. en

Ændringsforslag 958
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke ret 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige omstændigheder 
i sagen.

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke ret 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige omstændigheder 
i sagen. Sagsøgte, der får medhold i en 
sag om et krav, kan modtage offentlig 
kompensation til dækning af alle eller en 
del af deres advokat- og eksperthonorarer 
og omkostninger i forbindelse hermed, 
hvis de ikke har kunnet få godtgjort disse 
udgifter af sagsøgerne.

Or. fr

Ændringsforslag 959
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke ret 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ret til at 
få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne.

Or. en

Ændringsforslag 960
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke ret 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ret ikke 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne.



AM\1241226DA.docx 109/177 PE699.049v01-00

DA

urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Or. en

Ændringsforslag 961
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke ret 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ret ikke 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne.

Or. en

Ændringsforslag 962
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 

Sagsøgere, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ud over 
enhver anden erstatning ret til at kræve 
erstatning fra sagsøgte for rimelige 
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advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ikke ret 
til at få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne, 
medmindre kravet var fremsat i ond tro, 
klart var ubegrundet, eller hvis en sådan 
manglende godtgørelse anses for åbenbart 
urimelig under de særlige 
omstændigheder i sagen.

advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed. 
Sagsøgte, der får medhold i en sag om 
lønmæssig forskelsbehandling, har ret til at 
få advokat- og eksperthonorarer og 
omkostninger i forbindelse hermed 
godtgjort af sagsøgeren eller sagsøgerne i 
henhold til de regler, der er fastlagt i 
national ret.

Or. it

Ændringsforslag 963
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i afsnittet ovenfor finder 
ikke anvendelse på mikrovirksomheder 
(under ti arbejdstagere), for hvem den 
gældende, generelle lovgivning finder 
anvendelse.

Or. es

Begrundelse

For mikrovirksomheder er fritagelse fra sagsomkostninger urimelig og uforholdsmæssig.

Ændringsforslag 964
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner Sanktioner
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Or. en

Ændringsforslag 965
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til sikring af, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver straks Kommissionen meddelelse om 
disse regler og foranstaltninger og 
underretter den om senere ændringer, der 
berører dem.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til sikring af, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver straks Kommissionen meddelelse om 
disse regler og foranstaltninger og 
underretter den om senere ændringer, der 
berører dem. Kommissionen offentliggør 
disse regler og foranstaltninger en gang 
om året, således at medlemsstaterne kan 
udveksle viden om god praksis.

Or. es

Ændringsforslag 966
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til sikring af, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 

1. Medlemsstaterne fastsætter regler 
om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde 
af overtrædelser af de nationale regler, der 
er vedtaget i medfør af dette direktiv, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsernes grovhed og have 
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afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver straks Kommissionen meddelelse om 
disse regler og foranstaltninger og 
underretter den om senere ændringer, der 
berører dem.

afskrækkende virkning, og kan omfatte 
bøder. Medlemsstaterne giver straks 
Kommissionen meddelelse om disse regler 
og foranstaltninger og underretter den om 
senere ændringer, der berører dem.

Or. en

Ændringsforslag 967
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

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til sikring af, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver straks Kommissionen meddelelse om 
disse regler og foranstaltninger og 
underretter den om senere ændringer, der 
berører dem.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til sikring af, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive og stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen. 
Medlemsstaterne giver straks 
Kommissionen meddelelse om disse regler 
og foranstaltninger og underretter den om 
senere ændringer, der berører dem.

Or. en

Ændringsforslag 968
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 

2. Hvis der pålægges bøder, skal der 
ved fastlæggelsen af bødernes størrelse 



AM\1241226DA.docx 113/177 PE699.049v01-00

DA

overtrædelser af rettigheder og 
forpligtelser vedrørende lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. De fastsætter et minimumsniveau 
for sådanne bøder, der sikrer en reel 
afskrækkende virkning. Ved fastlæggelsen 
af bødernes størrelse skal der tages hensyn 
til:

tages hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 969
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Alin 
Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
sikrer en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder 
baseret f.eks. på arbejdsgiverens årlige 
bruttoomsætning eller arbejdsgiverens 
samlede lønsum og sikrer, at dette 
minimumsniveau er forholdsmæssigt og 
har en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 970
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
sikrer en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi. De fastsætter en 
procentdel baseret på arbejdsgiverens 
årlige bruttoomsætning som et 
minimumsniveau for sådanne bøder og 
sikrer, at dette minimumsniveau er 
forholdsmæssigt og har en reel 
afskrækkende virkning. Ved fastlæggelsen 
af bødernes størrelse skal der tages hensyn 
til.

Or. en

Ændringsforslag 971
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
sikrer en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi. De fastsætter en 
procentdel baseret på arbejdsgiverens 
årlige bruttoomsætning som et 
minimumsniveau for sådanne bøder og 
sikrer, at dette minimumsniveau er 
forholdsmæssigt og har en reel 
afskrækkende virkning. Ved fastlæggelsen 
af bødernes størrelse skal der tages hensyn 
til:

Or. en
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Ændringsforslag 972
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
sikrer en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
en procentdel baseret på arbejdsgiverens 
årlige bruttoomsætning som et 
minimumsniveau for sådanne bøder og 
sikrer, at dette minimumsniveau er 
forholdsmæssigt og har en 

reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 973
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
sikrer en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
er tilpasset de pågældende virksomheders 
størrelse, for at sikre en reel afskrækkende 
virkning. Ved fastlæggelsen af bødernes 
størrelse skal der tages hensyn til:

Or. es
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Ændringsforslag 974
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
sikrer en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et forholdsmæssigt minimumsniveau for 
sådanne bøder, der sikrer en reel 
afskrækkende virkning. Ved fastlæggelsen 
af bødernes størrelse skal der tages hensyn 
til:

Or. en

Ændringsforslag 975
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

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder, der 
sikrer en reel afskrækkende virkning. Ved 
fastlæggelsen af bødernes størrelse skal der 
tages hensyn til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
pålægges bøder i forbindelse med 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi. De fastsætter 
et minimumsniveau for sådanne bøder. 
Ved fastlæggelsen af bødernes størrelse 
kan der tages hensyn til:

Or. en
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Ændringsforslag 976
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) overtrædelsens grovhed og 
varighed

(a) overtrædelsens grovhed og 
varighed, og om der er tale om gentagne 
overtrædelser

Or. en

Ændringsforslag 977
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) overtrædelsens grovhed og 
varighed

(a) overtrædelsens grovhed og 
varighed, og om der er tale om gentagne 
overtrædelser

Or. en

Ændringsforslag 978
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) andre skærpende eller formildende (c) andre skærpende eller formildende 
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omstændigheder i sagen. omstændigheder i sagen, f.eks. når 
kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling falder sammen med 
andre grunde til forskelsbehandling eller 
relevante formildende omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 979
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) andre skærpende eller formildende 
omstændigheder i sagen.

(c) andre skærpende eller formildende 
omstændigheder i sagen, f.eks. når 
kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling falder sammen med 
andre grunde til forskelsbehandling eller 
relevante formildende omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 980
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) andre skærpende eller formildende 
omstændigheder i sagen.

(c) andre skærpende omstændigheder i 
sagen, f.eks. når kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling falder sammen med 
andre grunde til forskelsbehandling eller 
relevante formildende omstændigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 981
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter 
specifikke sanktioner, der skal pålægges i 
tilfælde af gentagne overtrædelser af 
rettigheder og forpligtelser vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder, såsom inddragelse 
af offentlige ydelser eller udelukkelse i en 
vis periode fra enhver yderligere tildeling 
af finansielle incitamenter.

3. Medlemsstaterne fastsætter 
specifikke sanktioner, der skal pålægges i 
tilfælde af gentagne overtrædelser af 
rettigheder og forpligtelser vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder, såsom inddragelse 
af offentlige ydelser eller udelukkelse i en 
vis periode fra enhver yderligere tildeling 
af finansielle incitamenter. Overtrædelse 
over for forskellige arbejdstagere inden 
for den samme tidsperiode betragtes ikke 
som en gentagelse af overtrædelsen.

Or. es

Ændringsforslag 982
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter 
specifikke sanktioner, der skal pålægges i 
tilfælde af gentagne overtrædelser af 
rettigheder og forpligtelser vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder, såsom inddragelse 
af offentlige ydelser eller udelukkelse i en 
vis periode fra enhver yderligere tildeling 
af finansielle incitamenter.

3. Medlemsstaterne fastsætter 
specifikke sanktioner, der skal pålægges i 
tilfælde af gentagne eller alvorlige 
overtrædelser af rettigheder og forpligtelser 
vedrørende lige løn til mænd og kvinder, 
såsom inddragelse af offentlige ydelser 
eller udelukkelse i en vis periode fra 
enhver yderligere tildeling af finansielle 
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incitamenter.

Or. en

Ændringsforslag 983
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter 
specifikke sanktioner, der skal pålægges i 
tilfælde af gentagne overtrædelser af 
rettigheder og forpligtelser vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder, såsom inddragelse 
af offentlige ydelser eller udelukkelse i en 
vis periode fra enhver yderligere tildeling 
af finansielle incitamenter.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 984
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at de fastsatte sanktioner anvendes 
effektivt i praksis.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 985
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

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne fastsætter i 
tilfælde af en virksomheds bestyrelses 
eventuelle undladelse af at handle eller 
utilstrækkelige handling som anført i 
artikel 9 bøder til bestyrelsen for ikke at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 986
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ligebehandlingsorganer eller 
overvågningsorganer må ikke finansieres 
ved hjælp af indkomne bøder.

Or. es

Begrundelse

Ændringen har til formål at undgå risici for en vækst i antallet af tvister og tab af 
uafhængighed.

Ændringsforslag 987
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb
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Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne sikrer, at 
overvågningsorganet som oprettet i 
henhold til dette direktiv i artikel 26 også 
er kompetent til at pålægge finansielle 
sanktioner med hensyn til manglende 
opfyldelse af forpligtelser i henhold til 
artikel 7, 8 og 9.

Or. en

Ændringsforslag 988
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. Ligelønsspørgsmål i forbindelse 
med offentlige kontrakter eller 
koncessioner

21. Ligelønsspørgsmål i forbindelse 
med offentlige kontrakter eller 
koncessioner og adgang til offentlig 
finansiering

Or. pt

Ændringsforslag 989
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De passende foranstaltninger, som 
medlemsstaterne træffer i henhold til 
artikel 30, stk. 3), i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og 
artikel 36, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, 
skal omfatte foranstaltninger til sikring af, 
at økonomiske aktører ved udførelsen af 

1. De passende foranstaltninger, som 
medlemsstaterne træffer i henhold til 
artikel 30, stk. 3), i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og 
artikel 36, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, 
skal omfatte foranstaltninger til sikring af, 
at økonomiske aktører ved udførelsen af 
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offentlige kontrakter eller koncessioner 
overholder forpligtelserne vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

offentlige kontrakter eller koncessioner 
overholder forpligtelserne vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi og overholde 
eventuelle overenskomster, der måtte 
gælde for den pågældende sektor eller det 
pågældende geografiske område.

Or. pt

Ændringsforslag 990
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De passende foranstaltninger, som 
medlemsstaterne træffer i henhold til 
artikel 30, stk. 3), i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og 
artikel 36, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, 
skal omfatte foranstaltninger til sikring af, 
at økonomiske aktører ved udførelsen af 
offentlige kontrakter eller koncessioner 
overholder forpligtelserne vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

1. De passende foranstaltninger, som 
medlemsstaterne træffer i henhold til 
artikel 30, stk. 3), i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og 
artikel 36, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, 
skal omfatte foranstaltninger til sikring af, 
at økonomiske aktører ved udførelsen af 
offentlige kontrakter eller koncessioner 
overholder forpligtelserne vedrørende lige 
løn til mænd og kvinder i al deres 
mangfoldighed for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi.

Or. en

Ændringsforslag 991
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1a. Medlemsstaterne må ikke tildele 
kontrakter til virksomheder, der ikke 
overholder princippet om lige løn mellem 
mænd og kvinder for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi, eller som ikke 
overholder kollektive overenskomster, 
som måtte gælde for den pågældende 
sektor eller det pågældende geografiske 
område.

Or. pt

Ændringsforslag 992
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne må forhindre 
adgang til offentlig finansiering, 
herunder finansiering med EU-penge, for 
virksomheder, der ikke overholder 
princippet om lige løn mellem mænd og 
kvinder for lige arbejde eller arbejde af 
samme værdi, eller som ikke overholder 
kollektive overenskomster, som måtte 
gælde for den pågældende sektor eller det 
pågældende geografiske område.

Or. pt

Ændringsforslag 993
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, kan de udelukke eller af 
medlemsstaterne blive pålagt at udelukke 
enhver økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 
enten i forbindelse med manglende 
overholdelse af 
løngennemsigtighedsforpligtelserne eller 
ved en lønforskel på mere end 5 % i en 
hvilken som helst kategori af 
arbejdstagere, hvor arbejdsgiveren ikke 
har begrundet lønforskellen ud fra 
objektive, kønsneutrale kriterier. Dette 
berører ikke eventuelle andre rettigheder 
eller forpligtelser i henhold til direktiv 
2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller 
direktiv 2014/25/EU.

2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, kan de udelukke eller af 
medlemsstaterne blive pålagt at udelukke 
enhver økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, i 
forbindelse med manglende overholdelse 
af løngennemsigtighedsforpligtelserne. 
Dette berører ikke eventuelle andre 
rettigheder eller forpligtelser i henhold til 
direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU 
eller direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ændringsforslag 994
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 

2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
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overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, kan de udelukke eller af 
medlemsstaterne blive pålagt at udelukke 
enhver økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 
enten i forbindelse med manglende 
overholdelse af 
løngennemsigtighedsforpligtelserne eller 
ved en lønforskel på mere end 5 % i en 
hvilken som helst kategori af arbejdstagere, 
hvor arbejdsgiveren ikke har begrundet 
lønforskellen ud fra objektive, kønsneutrale 
kriterier. Dette berører ikke eventuelle 
andre rettigheder eller forpligtelser i 
henhold til direktiv 2014/23/EU, direktiv 
2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU.

overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, bør de udelukke enhver 
økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 
enten i forbindelse med manglende 
overholdelse af 
løngennemsigtighedsforpligtelserne eller 
ved en lønforskel i en hvilken som helst 
kategori af arbejdstagere, hvor 
arbejdsgiveren ikke har begrundet 
lønforskellen ud fra objektive, kønsneutrale 
kriterier. Dette berører ikke eventuelle 
andre rettigheder eller forpligtelser i 
henhold til direktiv 2014/23/EU, direktiv 
2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ændringsforslag 995
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 

2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 
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direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, kan de udelukke eller af 
medlemsstaterne blive pålagt at udelukke 
enhver økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 
enten i forbindelse med manglende 
overholdelse af 
løngennemsigtighedsforpligtelserne eller 
ved en lønforskel på mere end 5 % i en 
hvilken som helst kategori af arbejdstagere, 
hvor arbejdsgiveren ikke har begrundet 
lønforskellen ud fra objektive, kønsneutrale 
kriterier. Dette berører ikke eventuelle 
andre rettigheder eller forpligtelser i 
henhold til direktiv 2014/23/EU, direktiv 
2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU.

direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, kan de udelukke eller af 
medlemsstaterne blive pålagt at udelukke 
enhver økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 
enten i forbindelse med manglende 
overholdelse af 
løngennemsigtighedsforpligtelserne eller 
ved en lønforskel mellem kvindelige og 
mandlige medarbejdere på mere end 5 % i 
en hvilken som helst kategori af 
arbejdstagere, hvor arbejdsgiveren ikke har 
begrundet lønforskellen ud fra objektive, 
kønsneutrale kriterier. Dette berører ikke 
eventuelle andre rettigheder eller 
forpligtelser i henhold til direktiv 
2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller 
direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ændringsforslag 996
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, kan de udelukke eller af 

2. Medlemsstaterne overvejer, om de 
ordregivende myndigheder, hvor det er 
relevant, skal indføre sanktioner og 
opsigelsesbetingelser, der sikrer 
overholdelse af princippet om lige løn ved 
udførelsen af offentlige kontrakter og 
koncessioner. Hvis medlemsstaternes 
myndigheder handler i overensstemmelse 
med artikel 38, stk. 7, litra a), i direktiv 
2014/23/EU, artikel 57, stk. 4, litra a), i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80, 
stk. 1), i direktiv 2014/25/EU sammenholdt 
med artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 
2014/24/EU, kan de udelukke eller af 
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medlemsstaterne blive pålagt at udelukke 
enhver økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 
enten i forbindelse med manglende 
overholdelse af 
løngennemsigtighedsforpligtelserne eller 
ved en lønforskel på mere end 5 % i en 
hvilken som helst kategori af arbejdstagere, 
hvor arbejdsgiveren ikke har begrundet 
lønforskellen ud fra objektive, 
kønsneutrale kriterier. Dette berører ikke 
eventuelle andre rettigheder eller 
forpligtelser i henhold til direktiv 
2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller 
direktiv 2014/25/EU.

medlemsstaterne blive pålagt at udelukke 
enhver økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig udbudsprocedure, hvis de på 
passende vis kan påvise en overtrædelse af 
de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1, 
enten i forbindelse med manglende 
overholdelse af 
løngennemsigtighedsforpligtelserne eller 
ved en lønforskel på mere end 5 % i en 
hvilken som helst kategori af arbejdstagere, 
hvor arbejdsgiveren ikke har begrundet 
lønforskellen ud fra objektive kriterier, der 
er neutrale med hensyn til mænd og 
kvinder. Dette berører ikke eventuelle 
andre rettigheder eller forpligtelser i 
henhold til direktiv 2014/23/EU, direktiv 
2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU.

Or. es

Ændringsforslag 997
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Intersektionalitet

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at direkte og 
indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn med hensyn til alle aspekter og 
betingelser for aflønning afskaffes i 
retssager med henblik med henblik på 
håndhævelse af rettigheder og 
forpligtelser vedrørende ligebehandling af 
mænd og kvinder.
2. I overensstemmelse med stk. 1 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at retten eller 
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en anden kompetent myndighed i 
retssager med henblik på håndhævelse af 
rettigheder og forpligtelser vedrørende 
ligebehandling af mænd og kvinder med 
hensyn til løn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi vurderer 
eksistensen af forskelsbehandling baseret 
på en kombination af køn og en anden 
grund til forskelsbehandling, der er 
beskyttet i henhold til direktiv 2000/43/EF 
og direktiv 2000/78/EF, og tager behørigt 
hensyn til sådanne omstændigheder i 
materielle og proceduremæssige øjemed.
3. Medlemsstater, arbejdsgivere og 
arbejdstagerrepræsentanter, 
ligebehandlingsorganer og 
overvågningsorganer, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, udvikler og 
gennemfører specifikke foranstaltninger 
til at afdække og imødegå situationer, 
hvor lønmæssig forskelsbehandling falder 
sammen med andre grunde til 
forskelsbehandling. De kan også 
analysere og revidere enhver praksis eller 
ethvert kriterium, der kan være 
diskriminerende og tackle og finde 
løsninger på bekymringerne hos kvinder, 
der står over for intersektionelle former 
for forskelsbehandling på en bestemt 
arbejdsplads eller i en bestemt sektor.
4. Ved indsamlingen af data fra 
arbejdsgivere analyserer 
overvågningsorganerne, hvor det er 
muligt, disse data på en måde, der tager 
højde for flere og intersektionelle former 
for forskelsbehandling. De data, der 
indsamles i henhold til dette direktiv, bør 
være tilgængelige til at blive brugt til at 
fjerne og/eller juridisk anfægte andre 
former for forskelsbehandling, navnlig 
med hensyn til løn som anført i artikel 3, 
stk. 3, i dette direktiv som fastsat i direktiv 
2000/43/EF eller direktiv 2000/78/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 998
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter må ikke behandles 
dårligere med den begrundelse, at de har 
udøvet deres ret til lige løn til mænd og 
kvinder.

1. Arbejdstagere og 
arbejdstagerrepræsentanter må ikke 
behandles dårligere med den begrundelse, 
at de har udøvet deres ret til ikke at blive 
forskelsbehandlet på grund af køn i 
forhold til arbejdsvilkår, herunder løn.

Or. en

Ændringsforslag 999
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arbejdstagere og deres 
repræsentanter må ikke behandles 
dårligere med den begrundelse, at de har 
udøvet deres ret til lige løn til mænd og 
kvinder.

1. Arbejdstagere og deres 
fagforeningsrepræsentanter må ikke 
behandles dårligere med den begrundelse, 
at de har udøvet deres ret til lige løn til 
mænd og kvinder.

Or. it

Ændringsforslag 1000
Elżbieta Rafalska

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Medlemsstaterne indfører i deres 
retsorden de nødvendige foranstaltninger 
for at beskytte arbejdstagere, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter i henhold til 
national lovgivning og/eller praksis, mod 
afskedigelse eller anden ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side som 
reaktion på en klage inden for 
virksomheden eller enhver form for 
retsforfølgning, med det formål at sikre, at 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende lige løn til mænd og kvinder 
overholdes.

2. Medlemsstaterne indfører i deres 
retsorden de nødvendige foranstaltninger 
for at beskytte arbejdstagere i henhold til 
national lovgivning og/eller praksis, mod 
afskedigelse eller anden ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side som 
reaktion på en klage inden for 
virksomheden eller enhver form for 
retsforfølgning, med det formål at sikre, at 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende lige løn til mænd og kvinder 
overholdes.

Or. pl

Ændringsforslag 1001
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører i deres 
retsorden de nødvendige foranstaltninger 
for at beskytte arbejdstagere, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter i henhold til 
national lovgivning og/eller praksis, mod 
afskedigelse eller anden ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side som 
reaktion på en klage inden for 
virksomheden eller enhver form for 
retsforfølgning, med det formål at sikre, at 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende lige løn til mænd og kvinder 
overholdes.

2. Medlemsstaterne indfører i deres 
retsorden de nødvendige foranstaltninger 
for at beskytte arbejdstagere, herunder 
disses fagforeningsrepræsentanter i 
henhold til national lovgivning og/eller 
praksis, mod afskedigelse eller anden 
ugunstig behandling fra arbejdsgiverens 
side som reaktion på en klage inden for 
virksomheden eller enhver form for 
retsforfølgning, med det formål at sikre, at 
enhver rettighed eller forpligtelse 
vedrørende lige løn til mænd og kvinder 
overholdes.

Or. it

Ændringsforslag 1002
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Intersektionalitet

 1. Medlemsstaterne sikrer, at domstole, 
ligebehandlingsorganer og andre 
kompetente myndigheder i retssager, der 
har til formål at håndhæve rettigheder og 
forpligtelser vedrørende lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi, behørigt vurderer, om der findes 
andre grunde til forskelsbehandling, der 
er beskyttet i henhold til direktiv 
2000/43/EF eller direktiv 2000/78/EF, og 
tager behørigt hensyn til en sådan 
forskelsbehandling i materielle og 
proceduremæssige øjemed. 
2. Medlemsstater, arbejdsgivere, 
arbejdstagerrepræsentanter, 
ligebehandlingsorganer og 
overvågningsorganer, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, skal, hvor det er 
muligt, tage hensyn til forekomsten af 
intersektionelle former for 
forskelsbehandling, når de gennemfører 
og rapporterer om 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, og 
de udvikler og gennemfører specifikke 
foranstaltninger til at udpege og håndtere 
situationer, hvor kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling falder sammen med 
andre grunde til forskelsbehandling. De 
kan også analysere og revidere enhver 
praksis eller ethvert kriterium, der kan 
være diskriminerende og tackle og finde 
løsninger på bekymringerne hos kvinder, 
der står over for intersektionelle former 
for forskelsbehandling på en bestemt 
arbejdsplads eller i en bestemt sektor. 
3. Ved indsamlingen af data fra 
arbejdsgivere analyserer 
ligebehandlingsorganerne, hvor det er 
muligt, disse data på en måde, der tager 
højde for flere og intersektionelle former 
for forskelsbehandling. 
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Or. en

Ændringsforslag 1003
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Intersektionalitet

1. Medlemsstaterne sikrer, at domstole, 
ligebehandlingsorganer og andre 
kompetente myndigheder i retssager, der 
har til formål at håndhæve rettigheder og 
forpligtelser vedrørende lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi, behørigt vurderer, om der findes 
andre grunde til forskelsbehandling, der 
er beskyttet i henhold til direktiv 
2000/43/EF eller direktiv 2000/78/EF, og 
tager behørigt hensyn til en sådan 
forskelsbehandling i materielle og 
proceduremæssige øjemed.
2. Medlemsstater, arbejdsgivere, 
arbejdstagerrepræsentanter, 
ligebehandlingsorganer og 
overvågningsorganer, der er udpeget i 
henhold til artikel 26, skal, hvor det er 
muligt, tage hensyn til forekomsten af 
intersektionelle former for 
forskelsbehandling, når de gennemfører 
og rapporterer om 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, og 
de udvikler og gennemfører specifikke 
foranstaltninger til at udpege og håndtere 
situationer, hvor kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling falder sammen med 
andre grunde til forskelsbehandling. De 
kan også analysere og revidere enhver 
praksis eller ethvert kriterium, der kan 
være diskriminerende og tackle og finde 
løsninger på bekymringerne hos kvinder, 
der står over for intersektionelle former 
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for forskelsbehandling på en bestemt 
arbejdsplads eller i en bestemt sektor.
3. Ved indsamlingen af data fra 
arbejdsgivere analyserer 
ligebehandlingsorganerne, hvor det er 
muligt, disse data på en måde, der tager 
højde for flere og intersektionelle former 
for forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 1004
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Forskelsbehandling af flere grunde

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at retten eller 
andre kompetente myndigheder i 
retssager, der har til formål at håndhæve 
rettigheder og forpligtelser vedrørende 
lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, behørigt vurderer, om der 
findes forskelsbehandling baseret på en 
kombination af køn og en anden grund, 
der er beskyttet i henhold til direktiv 
2000/43/EF eller direktiv 2000/78/EF, og 
tager behørigt hensyn til en sådanne 
omstændigheder i materielle og 
proceduremæssige øjemed.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gennemførelsen af dette direktiv 
berettiger under ingen omstændigheder til 
at forringe det eksisterende 
beskyttelsesniveau på de områder, der er 
omfattet af dette direktiv.

udgår

Or. es

Begrundelse

Fjernelsen af dette stykke er nødvendig af hensyn til dette direktivs karakter af at være 
minimumsstandarder.

Ændringsforslag 1006
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører den 
kompetence, som arbejdstilsyn eller andre 
organer, der håndhæver arbejdstageres 
rettigheder, herunder arbejdsmarkedets 
parter, har, er nationale 
ligebehandlingsorganer, der er oprettet i 
henhold til direktiv 2006/54/EF, 
kompetente med hensyn til spørgsmål, der 
falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde.

1. Uden at det berører den 
kompetence, som arbejdstilsyn eller andre 
organer, der håndhæver arbejdstageres 
rettigheder, herunder 
arbejdstagerrepræsentative 
organisationer, har, skal nationale 
ligebehandlingsorganer, der er oprettet i 
henhold til direktiv 2006/54/EF, yde støtte 
til spørgsmål, der falder ind under dette 
direktivs anvendelsesområde.

Or. pt

Ændringsforslag 1007
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsmarkedets parter, uden at dette 
berører deres autonomi, får mulighed for 
at blive hørt og involveret i driften af 
ligebehandlingsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 1008
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsmarkedets parter, uden at dette 
berører deres autonomi, får mulighed for 
at blive hørt og involveret i driften af 
ligebehandlingsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 1009
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
ligebehandlingsorganerne har de fornødne 
ressourcer til effektivt at kunne udføre 
deres opgaver for så vidt angår 
overholdelse af retten til lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. Medlemsstaterne 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
ligebehandlingsorganerne har de fornødne 
ressourcer til effektivt at kunne udføre 
deres opgaver for så vidt angår 
overholdelse af retten til lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi.
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overvejer at omfordele beløb, der betales i 
bøder i henhold til artikel 20, til 
ligebehandlingsorganerne med henblik 
herpå.

Or. es

Begrundelse

Denne fjernelse er nødvendig for at sikre ligebehandlingsorganernes uafhængighed.

Ændringsforslag 1010
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
ligebehandlingsorganerne har de fornødne 
ressourcer til effektivt at kunne udføre 
deres opgaver for så vidt angår 
overholdelse af retten til lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. Medlemsstaterne 
overvejer at omfordele beløb, der betales i 
bøder i henhold til artikel 20, til 
ligebehandlingsorganerne med henblik 
herpå.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
ligebehandlingsorganerne har yderligere 
ressourcer og sikrer, at de har 
tilstrækkelig og kapacitet til effektivt at 
kunne udføre deres nye opgaver for så vidt 
angår overholdelse af retten til lige løn for 
lige arbejde eller arbejde af samme værdi. 
Medlemsstaterne overvejer ud over de 
nationale ressourcer, der er tildelt 
ligebehandlingsorganer, at tildele 
yderligere beløb, der betales i bøder i 
henhold til artikel 20, til 
ligebehandlingsorganerne med henblik 
herpå.

Or. en

Ændringsforslag 1011
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
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Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
ligebehandlingsorganerne har de fornødne 
ressourcer til effektivt at kunne udføre 
deres opgaver for så vidt angår 
overholdelse af retten til lige løn til mænd 
og kvinder for samme arbejde eller arbejde 
af samme værdi. Medlemsstaterne 
overvejer at omfordele beløb, der betales i 
bøder i henhold til artikel 20, til 
ligebehandlingsorganerne med henblik 
herpå.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
ligebehandlingsorganerne, 
overvågningsorgan og arbejdstilsyn har de 
fornødne ressourcer til effektivt at kunne 
udføre deres nye eller yderligere opgaver 
for så vidt angår overholdelse af retten til 
lige løn til mænd og kvinder i al deres 
mangfoldighed for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi. Medlemsstaterne 
overvejer at omfordele beløb, der betales i 
bøder i henhold til artikel 20, til 
ligebehandlingsorganerne med henblik 
herpå.

Or. en

Ændringsforslag 1012
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Arbejdstilsyn

Medlemsstaterne træffer aktive 
foranstaltninger for at sikre de 
nødvendige ressourcer, herunder 
uddannelse og kapacitet, tæt samarbejde 
og koordinering af arbejdstilsyn med 
hensyn til deres kompetencer i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 1013
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer en 
konsekvent overvågning af gennemførelsen 
af princippet om lige løn til kvinder og 
mænd for samme arbejde eller for arbejde 
af samme værdi og håndhævelsen af alle 
tilgængelige midler.

1. Medlemsstaterne sikrer en 
konsekvent overvågning af gennemførelsen 
af princippet om lige løn til kvinder og 
mænd for samme arbejde eller for arbejde 
af samme værdi og håndhævelsen af alle 
tilgængelige midler og 
sanktionsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 1014
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger og sikrer de passende 
ressourcer til sikring af, at et sådant organ 
fungerer korrekt. Overvågningsorganet kan 
være en del af eksisterende organer eller 
strukturer på nationalt plan, afhængigt af 
den nationale institutionelle kontekst for 
gennemførelse af princippet om lige løn. 
Det arbejder tæt sammen med 
arbejdsmarkedets parter, der er involveret 
i anvendelsen af princippet om lige løn.
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Or. en

Ændringsforslag 1015
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan. Dette kan ligeledes 
forventes at skulle samarbejde med 
arbejdstilsynene eller andre organer, der 
har til opgave at håndhæve 
arbejdstagernes rettigheder, herunder 
arbejdsmarkedets parter.

Or. fr

Ændringsforslag 1016
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger et 
organ ("overvågningsorgan") til at 
overvåge og støtte gennemførelsen af de 
nationale retlige bestemmelser, der 
gennemfører dette direktiv, og træffer de 
nødvendige foranstaltninger til sikring af, 
at et sådant organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 

2. Overvågning og gennemførelse af 
de nationale retlige bestemmelser, der 
gennemfører dette direktiv, påhviler 
ligebehandlingsorganet i den enkelte 
medlemsstat i samarbejde med 
arbejdstilsynet.
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nationalt plan.

Or. es

Begrundelse

I henhold til proportionalitetsprincippet bør der ikke oprettes mange flere offentlige organer 
ud over de i henhold til direktiv 2006/54/EF allerede eksisterende, og der bør sikres 
overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringsforslag 1017
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

2. Hver medlemsstat udpeger et 
trepartsorgan ("overvågningsorgan") til at 
overvåge og gennemføre de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan og være kompetent til at 
pålægge sanktioner såsom finansielle 
sanktioner for manglende overholdelse af 
gennemførelsesbestemmelserne som 
tilsynsorgan.

Or. en

Ændringsforslag 1018
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
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Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan. Det arbejder tæt sammen 
med arbejdsmarkedets parter, der er 
involveret i anvendelsen af princippet om 
lige løn.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
eller flere organer ("overvågningsorgan"), 
som får til opgave at overvåge og støtte 
gennemførelsen af de nationale retlige 
bestemmelser, der gennemfører dette 
direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
overvågningsorgan fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

Or. hu

Begrundelse

Forebyggelse af overlapning af kompetencer, unødvendige administrative byrder (oprettelse 
at et nyt organ) og undgåelse af betydelige budgetmæssige byrder (drift, sikring af 
menneskelige ressourcer) er prioriteter. Da kompetencerne for det organ, der skal udpeges, 
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rækker ud over ligebehandlingsorganernes nuværende opgaver (i mange tilfælde også 
statistiske opgaver), er det vigtigt at have mulighed for at fordele opgaver mellem flere 
eksisterende organer.

Ændringsforslag 1020
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger et organ 
("overvågningsorgan") til at overvåge og 
støtte gennemførelsen af de nationale 
retlige bestemmelser, der gennemfører 
dette direktiv, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at et sådant 
organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

2. Hver medlemsstat udpeger et 
trepartsorgan ("overvågningsorgan") til at 
overvåge og støtte gennemførelsen af de 
nationale retlige bestemmelser, der 
gennemfører dette direktiv, og træffer de 
nødvendige foranstaltninger og sikrer de 
passende ressourcer til sikring af, at et 
sådant organ fungerer korrekt. 
Overvågningsorganet kan være en del af 
eksisterende organer eller strukturer på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1021
Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Marie-
Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, 
Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Irène Tolleret

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
overvågningsorganet har tilstrækkelige 
ressourcer til at udføre sine opgaver.

Or. en
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Ændringsforslag 1022
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at øge bevidstheden blandt 
offentlige og private virksomheder og 
organisationer, arbejdsmarkedets parter og 
offentligheden for at fremme princippet om 
lige løn og retten til løngennemsigtighed

(a) at øge bevidstheden blandt 
offentlige og private virksomheder og 
organisationer, arbejdsmarkedets parter og 
offentligheden for at fremme princippet om 
lige løn og retten til løngennemsigtighed, 
herunder ved at oplyse om og dele 
arbejdstageres former for god praksis og 
initiativer med mulighed for at skabe et 
officielt mærke eller certifikat for 
virksomheder, der overholder 
løngennemsigtighed for så vidt angår de 
fastsatte regler om lige løn for lige arbejde 
eller arbejde af samme værdi samt en 
offentlig liste over virksomheder, der ikke 
overholder reglerne

Or. en

Ændringsforslag 1023
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at øge bevidstheden blandt 
offentlige og private virksomheder og 
organisationer, arbejdsmarkedets parter og 
offentligheden for at fremme princippet om 
lige løn og retten til løngennemsigtighed

(a) at øge bevidstheden blandt 
offentlige og private virksomheder og 
organisationer, arbejdsmarkedets parter og 
offentligheden for at fremme princippet om 
lige løn mellem mænd og kvinder for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi

Or. es
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Begrundelse

Rettigheden, der er fastlagt ved artikel 157 i TEUF, er lige løn for mænd og kvinder for lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi. Der findes ikke en analog rettighed om 
løngennemsigtighed.

Ændringsforslag 1024
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at øge bevidstheden blandt 
offentlige og private virksomheder og 
organisationer, arbejdsmarkedets parter og 
offentligheden for at fremme princippet om 
lige løn og retten til løngennemsigtighed

(a) at øge bevidstheden blandt og bistå 
offentlige og private virksomheder og 
organisationer, arbejdsmarkedets parter og 
offentligheden for at fremme princippet om 
lige løn og retten til løngennemsigtighed

Or. fr

Ændringsforslag 1025
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, 
Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kønnene og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1026
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

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kønnene og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
og udvikle værktøjer og metoder til 
analyse og vurdering af lønforskelle og 
tackle forskelsbehandling på grund af køn

Or. en

Ændringsforslag 1027
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kønnene og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle

(b) at udvikle værktøjer, metoder og 
vejledning til støtte for analyse og 
vurdering af lønforskelle med henblik på 
at tackle årsagerne til den kønsbestemte 
lønforskel

Or. en

Ændringsforslag 1028
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kønnene og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kønnene for samme arbejde og 
kvalifikationer og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle



AM\1241226DA.docx 147/177 PE699.049v01-00

DA

Or. fr

Ændringsforslag 1029
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kønnene og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kvindelige og mandlige 
arbejdstagere og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle.

Or. en

Ændringsforslag 1030
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem kønnene og udvikle værktøjer til 
støtte for analyse og vurdering af 
lønforskelle

(b) at tackle årsagerne til lønforskelle 
mellem mænd og kvinder og udvikle 
værktøjer til støtte for analyse og vurdering 
af lønforskelle

Or. es

Ændringsforslag 1031
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Lena Düpont, Jens Gieseke, Markus Pieper, Markus 
Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1032
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Aurore Lalucq, Brando Benifei, Alessandra 
Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde for alle, herunder 
personer med handicap at samle disse 
data, også sektorielt, for at være i stand til 
at konstatere og imødegå eventuel 
forskelsbehandling på tværs af forskellige 
sektorer, navnlig hvad angår forskelle i 
arbejde af lige værdi mellem kvinde- og 
mandsdominerede sektorer

Or. en

Ændringsforslag 1033
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, 
stk. 6,og offentliggøre disse data på en 
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brugervenlig måde tilgængelig og brugervenlig måde, 
herunder med hensyn til personer med 
handicap, i overensstemmelse med 
direktiv (EU) 2019/882 og, hvor det er 
muligt, analysere disse data med henblik 
på at kortlægge mangfoldige og 
intersektionelle former for 
forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 1034
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, 
stk. 6,og offentliggøre disse data på en 
tilgængelig og brugervenlig måde, 
herunder med hensyn til personer med 
handicap, i overensstemmelse med 
direktiv (EU) 2019/882 og, hvor det er 
muligt, analysere disse data med henblik 
på at kortlægge mangfoldige og 
intersektionelle former for 
forskelsbehandling

Or. en

Ændringsforslag 1035
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
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og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde

og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde og på en tilgængelig 
måde for personer med handicap i 
overensstemmelse med EU's 
harmoniserede retsakter om 
tilgængelighed

Or. en

Ændringsforslag 1036
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde og på en tilgængelig 
måde for personer med handicap i 
overensstemmelse med EU's 
harmoniserede lovgivning om 
tilgængelighed

Or. en

Ændringsforslag 1037
Anne Sander

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde

(c) at samle data, der modtages fra 
arbejdsgivere i henhold til artikel 8, stk. 6, 
og offentliggøre disse data på en 
brugervenlig måde under hensyntagen til 
forordning (EU) 2016/679 og 
forretningshemmeligheden

Or. fr
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Ændringsforslag 1038
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) at sammenligne de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
artikel 8, stk. 6, med henblik på at 
kortlægge og vurdere mulig 
forskelsbehandling på tværs af forskellige 
sektorer med særligt fokus på 
kvindedominerede sektorer

Or. en

Ændringsforslag 1039
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca)  at sammenligne de data, der 
modtages fra arbejdsgivere i henhold til 
artikel 8, stk. 6, med henblik på at 
kortlægge og vurdere mulig 
forskelsbehandling på tværs af forskellige 
sektorer med særligt fokus på 
kvindedominerede sektorer 

Or. en

Ændringsforslag 1040
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) at samle data om antallet og arten af 
sager om lønmæssig forskelsbehandling, 
der indbringes for domstolene, og klager, 
der indbringes for de kompetente offentlige 
myndigheder, herunder 
ligebehandlingsorganer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 1041
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) at samle data hvert år om antallet 
af søgsmål om skønnet lønmæssig 
forskelsbehandling, opdelt efter domstole 
og andre kompetente offentlige 
myndigheder, som f.eks. 
ligebehandlingsorganer.

Or. es

Ændringsforslag 1042
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) at levere relevante data og 
oplysninger til Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
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og Eurofound for at muliggøre 
sammenlignelighed og vurdering af disse 
data på EU-plan

Or. en

Ændringsforslag 1043
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) at levere relevante data og 
oplysninger til Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
for at muliggøre sammenlignelighed og 
vurdering af disse data på EU-plan 

Or. en

Ændringsforslag 1044
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) at levere relevante data og 
oplysninger til Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
for at muliggøre sammenlignelighed og 
vurdering af disse data på EU-plan

Or. en

Ændringsforslag 1045
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen



PE699.049v01-00 154/177 AM\1241226DA.docx

DA

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) at øge bevidstheden om 
kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling, der falder sammen 
med forskellige former for 
forskelsbehandling såsom på grund af 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering som beskyttet i henhold til 
direktiv 2000/43/EF eller direktiv 
2000/78/EF 

Or. en

Ændringsforslag 1046
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) at øge bevidstheden om 
kønsbestemt lønmæssig 
forskelsbehandling, der falder sammen 
med forskellige former for 
forskelsbehandling såsom på grund af 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering som beskyttet i henhold til 
direktiv 2000/43/EF eller direktiv 
2000/78/EF

Or. en

Ændringsforslag 1047
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, 



AM\1241226DA.docx 155/177 PE699.049v01-00

DA

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

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder finansielle 
sanktioner, i tilfælde af manglende 
overholdelse af dette direktiv, over for 
virksomheder og, hvor det er relevant, 
deres bestyrelser. Beløbet baseres på 
kriterierne i artikel 20.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Overvågningsorganet bistår 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på 
at bekæmpe lønforskelle mellem kønnene 
ved at yde vejledning og udveksle bedste 
praksis om politikker og metoder til at 
fastlægge og sammenligne arbejde af lige 
værdi, herunder på tværs af sektorer, med 
konkret fokus på at bekæmpe den 
systemiske undervurdering af arbejde i 
kvindedominerede sektorer og i givet fald 
gøre fuld brug af data, viden og kapacitet 
hos Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 1049
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sender hvert år 
Kommissionen de data, der er omhandlet i 
stk. 3, litra c), d) og e).

4. Medlemsstaterne sender hvert år 
Kommissionen de data, der er omhandlet i 
stk. 3, litra c), d), e) og f). Kommissionen 
offentliggør disse data en gang om året, 
således at medlemsstaterne kan udveksle 
viden om god praksis.

Or. es

Ændringsforslag 1050
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hver medlemsstat udarbejder en 
national handlingsplan for kønsaspektet 
med konkrete og korrigerende 
foranstaltninger til at afhjælpe uligheden 
på arbejdsmarkedet. Med henblik herpå 
indsamler og analyserer medlemsstaterne 
data om opdelingen af arbejdsmarkederne 
og skævheder i forbindelse med lige løn 
for arbejde af samme værdi. 
Medlemsstaterne gør disse data og 
analyseværktøjer offentligt tilgængelige 
og giver dem til arbejdsmarkedets parter 
med henblik på yderligere handling. 
Kommissionen udarbejder en EU-
kønshandlingsplan med konkrete og 
korrigerende foranstaltninger baseret på 
indsamlede og analyserede data om 
arbejdsmarkedsopdeling og skævheder i 
forbindelse med lige løn for arbejde af 
samme værdi. Kommissionen forelægger 
EU-kønshandlingsplanen for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
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hvert femte år.

Or. en

Ændringsforslag 1051
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Overvågningsorganet bistår 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på 
at bekæmpe lønforskelle ved at yde 
vejledning og udveksle bedste praksis om 
politikker og metoder til at fastlægge og 
sammenligne arbejde af samme værdi, 
herunder på tværs af sektorer, med 
konkret fokus på at bekæmpe den 
systemiske undervurdering af arbejde i 
kvindedominerede sektorer og i givet fald 
gøre fuld brug af data, viden og kapacitet 
hos Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og 
Eurofound, Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 1052
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Overvågningsorganet bistår 
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medlemsstaterne i deres bestræbelser på 
at bekæmpe lønforskelle mellem kønnene 
ved at yde vejledning og udveksle bedste 
praksis om politikker og metoder til at 
fastlægge og sammenligne arbejde af lige 
værdi, herunder på tværs af sektorer, med 
konkret fokus på at bekæmpe den 
systemiske undervurdering af arbejde i 
kvindedominerede sektorer og i givet fald 
gøre fuld brug af data, viden og kapacitet 
hos Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 1053
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. For at undgå en overdreven 
administrativ byrde for SMV'er med 
under 50 ansatte kan lønvurderingen 
udføres med et gratis, brugervenligt og 
lettilgængeligt onlinevurderingsværktøj 
leveret af EIGE og medlemsstaterne. 
EIGE skaber med inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter og nationale 
myndigheder et interaktivt 
løngennemsigtigheds- og 
ligebehandlingsværktøj til at lette 
lønanalyser og -vurderinger mellem 
kønnene i små og mellemstore 
virksomheder. EIGE skal have 
tilstrækkelige ressourcer til dette formål. 
Værktøjet skal være gratis og 
brugervenligt. Det skal være baseret på en 
tilgængelig metode. Det skal være 
tilgængeligt på alle Unionens officielle 
sprog.

Or. en
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Begrundelse

Et værktøj såsom Online Interactive Risk Assessment (https://oiraproject.eu/da) med 
onlinerapportering med passende værktøjer og instruktioner til at udføre lønvurderingen og 
kønshandlingsplanen ud over spørgsmål og svar.

Ændringsforslag 1054
Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
En integrerende kønsstrategi

Med henblik på princippet om lige løn for 
lige arbejde eller arbejde af samme værdi
a) er sammenligningen mellem et job 
udført af en mand og en kvinde
b) under omstændigheder, hvor en person 
identificerer sig som hverken mand eller 
kvinde, er sammenligningen med en 
person af et andet køn, der udfører lige 
arbejde eller arbejde af samme værdi, med 
den højeste løn.

Or. en

Ændringsforslag 1055
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis.

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis.
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 Uden at det berører arbejdsmarkedets 
parters autonomi, garanterer 
medlemsstaterne, at fagforeninger kan 
forhandle kollektivt på et passende niveau 
om foranstaltninger til at imødegå 
lønmæssig forskelsbehandling og 
undervurdering af arbejde, der 
overvejende udføres af kvinder, samt 
andre foranstaltninger rettet mod at fjerne 
kønsbestemte lønforskelle. Sådanne 
foranstaltninger omfatter udvikling og 
brug af jobevaluerings- og 
klassifikationssystemer uden 
kønsskævheder med inddragelse af 
fagforeninger.
Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgiverne anerkender fagforeninger 
og deres repræsentation på 
arbejdspladsen og arbejdstagernes ret til 
at organisere sig og deltage i kollektive 
forhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 1056
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis.

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis.

Medlemsstaterne kan tillade 
arbejdsmarkedets parter at opretholde, 
forhandle, indgå og håndhæve kollektive 
overenskomster, som fastlægger 
ordninger med det formål at styrke 
anvendelsen af princippet om lige løn og 
forbuddet mod forskelsbehandling og 
adskiller sig fra dem, der er omhandlet i 
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artikel 5, 6, 8, 9 og 18, men samtidig 
bevare deres målsætning

Or. en

Ændringsforslag 1057
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis.

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis.

Kollektivt aftalte lønbestemmelser 
forudsætter, at forskelsbehandling på 
grund af køn er udelukket. Aktiviteter, der 
tildeles forskellige løngrupper på 
grundlag af kollektive overenskomster, 
anses ikke for lige eller ligestillede.

Or. en

Ændringsforslag 1058
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis.

Dette direktiv berører på ingen måde retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster og til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning eller praksis, men skal 
fortolkes på en måde, så indsatsen fra 
arbejdsmarkedets parter forstærkes fra 
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tidspunktet for direktivets ikrafttræden og 
gennemførelse i national ret.

Or. es

Ændringsforslag 1059
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan overlade 
gennemførelsen af hele eller dele af dette 
direktiv til arbejdsmarkedets parter, 
forudsat at de resultater, der tilstræbes 
med dette direktiv, til enhver tid 
garanteres.

Or. en

Ændringsforslag 1060
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
mænd og kvinder. Disse statistikker skal 
være opdelt på køn, økonomisk sektor, 
arbejdstid (fuldtid/deltid), økonomisk 
kontrol (offentligt/privat ejerskab) og alder 
og beregnes årligt. Desuden opdeles den 
del, der vedrører forklarlige elementer, og 
den del, der ikke har kunnet finde 
berettiget begrundelse, i henhold til 
objektive og upartiske kriterier mellem 
mænd og kvinder. En gang om året 
offentliggør Kommissionen disse 
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ajourførte oplysninger med henblik på en 
evaluering af nærværende direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 1061
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), kontrakttype 
(ubestemt/midlertidig/pr. time), 
økonomisk kontrol (offentligt/privat 
ejerskab), handicap og alder og beregnes 
årligt, og hvor det er muligt, skal de 
kombineres med anonymiserede data om 
intersektionelle former for 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 1062
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
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(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

(offentligt/privat ejerskab), handicap og 
alder og beregnes årligt, og hvor det er 
muligt, skal de kombineres med 
anonymiserede data om intersektionelle 
former for forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 1063
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), kontrakttype 
(ubestemt/midlertidig/pr. time), 
økonomisk kontrol (offentligt/privat 
ejerskab) og alder og beregnes årligt.

Or. en

Ændringsforslag 1064
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kvindelige og mandlige arbejdstagere. 
Disse statistikker skal være opdelt på køn, 
økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.
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Or. en

Ændringsforslag 1065
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Radan Kanev

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab), handicap og 
alder og beregnes årligt.

Or. en

Ændringsforslag 1066
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab), handicap og 
alder og beregnes årligt.

Or. en

Ændringsforslag 1067
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
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Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab) og alder og 
beregnes årligt.

Medlemsstaterne forelægger årligt og 
rettidigt Kommissionen (Eurostat) 
ajourførte data om lønforskelle mellem 
kønnene. Disse statistikker skal være 
opdelt på løn, økonomisk sektor, arbejdstid 
(fuldtid/deltid), økonomisk kontrol 
(offentligt/privat ejerskab), handicap og 
alder og beregnes årligt.

Or. en

Ændringsforslag 1068
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har skønnet procentdelen 
af reduktionen af lønforskellen efter 
anvendelse af de i dette direktiv 
omhandlede foranstaltninger til mellem 
5 % og 10 % i de forskellige 
medlemsstater inden for en frist på seks 
år18a, og mod det mål vurderes de 
statistikker, som er fastsat i forrige afsnit.
_________________
18a SWD(2021)42, s. 77.

Or. es

Ændringsforslag 1069
Evelyn Regner, Agnes Jongerius

Forslag til direktiv
Artikel 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Historisk baggrund

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at princippet 
om ligebehandling overholdes, navnlig at:
a) at alle love og administrative 
bestemmelser, der strider mod princippet 
om ligebehandling, ophæves
b) at bestemmelser, der strider mod 
princippet om ligebehandling, i 
individuelle eller kollektive kontrakter 
eller overenskomster, virksomheders 
interne reglementer og vedtægter for 
selvstændige erhverv og fag samt for 
arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer, eller andre 
ordninger erklæres eller kan erklæres 
ugyldige eller ændres
c) bestemmelserne i dette direktiv 
gennemføres tilstrækkeligt, især således at 
medlemsstaterne sikrer overholdelse, 
håndhævelse, strukturer, forpligtelser og 
mål ved effektivt tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 1070
Marc Angel, Evelyn Regner, Monika Beňová, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Maria 
Noichl, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alex Agius Saliba, Vera Tax, Marianne Vind, Aurore Lalucq, Brando Benifei, 
Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń, Rovana 
Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Historisk baggrund
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Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at princippet 
om ligebehandling overholdes, navnlig at: 
(a) love, forskrifter og administrative 
bestemmelser, der strider mod princippet 
om ligebehandling, ophæves, (b) 
bestemmelser, der strider mod princippet 
om ligebehandling, i individuelle eller 
kollektive kontrakter eller 
overenskomster, virksomheders interne 
reglementer og vedtægter for selvstændige 
erhverv og fag samt for arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer, eller andre 
ordninger erklæres eller kan erklæres 
ugyldige eller ændres

Or. en

Ændringsforslag 1071
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Implementering Implementering og afvigelser gennem 
kollektive overenskomster

Or. en

Ændringsforslag 1072
Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan efter fælles 
anmodning herom fra arbejdsmarkedets 
parter overlade det til disse at 
implementere bestemmelserne i dette 
direktiv, forudsat at medlemsstaterne 
træffer alle de foranstaltninger, der er 

Medlemsstaterne kan efter fælles 
anmodning herom fra arbejdsmarkedets 
parter overlade det til disse at 
implementere bestemmelserne i dette 
direktiv, forudsat at medlemsstaterne 
træffer alle de foranstaltninger, der er 
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nødvendige for, at de resultater, der 
tilstræbes med dette direktiv, til enhver tid 
garanteres.

nødvendige for, at de resultater, der 
tilstræbes med dette direktiv, til enhver tid 
garanteres. Medlemsstaterne kan tillade 
arbejdsmarkedets parter at etablere, 
forhandle, indgå og anvende kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
national lovgivning og 
arbejdsmarkedstraditioner eller relevant 
retspraksis, der fastsætter regler 
vedrørende oplysninger om 
lønfastsættelse, der afviger fra [artikel 5 
til 9] i dette direktiv eller regler om 
forældelse i artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 1073
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan efter fælles 
anmodning herom fra arbejdsmarkedets 
parter overlade det til disse at 
implementere bestemmelserne i dette 
direktiv, forudsat at medlemsstaterne 
træffer alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for, at de resultater, der 
tilstræbes med dette direktiv, til enhver tid 
garanteres.

Medlemsstaterne kan efter fælles 
anmodning herom fra arbejdsmarkedets 
parter overlade det til disse at 
implementere bestemmelserne i dette 
direktiv, forudsat at medlemsstaterne 
træffer alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for, at de resultater, der 
tilstræbes med dette direktiv, til enhver tid 
garanteres. Det anerkendes som en fælles 
anmodning, hvis arbejdsmarkedets mest 
repræsentative organisationer i den 
enkelte medlemsstat står bag.

Or. es

Ændringsforslag 1074
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest den [to år efter 
ikrafttrædelsen]. De underretter straks 
Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest den [et år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. pt

Ændringsforslag 1075
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest den [to år efter 
ikrafttrædelsen]. De underretter straks 
Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest den [fire år efter 
ikrafttrædelsen]. De underretter straks 
Kommissionen herom.

Or. en

Ændringsforslag 1076
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest den [to år efter 
ikrafttrædelsen]. De underretter straks 
Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest den [fire år efter 
ikrafttrædelsen]. De underretter straks 
Kommissionen herom.

Or. en
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Ændringsforslag 1077
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gennemførelsen af dette direktiv i 
de enkelte medlemsstater må ikke være i 
strid med eksisterende love eller aftaler, 
der er mere gunstige for arbejdstagerne.

Or. pt

Ændringsforslag 1078
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Gennemførelsen af dette direktiv 
må ikke på nogen måde pålægge 
bestemmelser i love og aftaler, der 
vedtaget i en medlemsstat og er mere 
gunstige for arbejdstagerne.

Or. pt

Ændringsforslag 1079
Sandra Pereira

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved underretning af 
Kommissionen skal medlemsstaterne 
desuden vedlægge et sammendrag af 
resultaterne af vurderingen af den 
indvirkning, som deres 

udgår
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gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

Or. pt

Ændringsforslag 1080
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på 
arbejdere og arbejdsgivere i 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder fordelt på sektorer, navnlig 
kvindedominerede sektorer, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 1081
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, samt en 

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden fremlægge 
et sammendrag af resultaterne af 
vurderingen af den indvirkning, som deres 
gennemførelse har haft på arbejdstagere 
og arbejdsgivere i mikrovirksomheder og 
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henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

små og mellemstore virksomheder og i 
kvindedominerede sektorer, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 1082
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, herunder 
mikrovirksomheder, samt en henvisning 
til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 1083
Daniela Rondinelli

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.
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Or. it

Ændringsforslag 1084
Christine Schneider, Sabine Verheyen, Ralf Seekatz, Peter Liese, Peter Jahr, Sven 
Simon, Stefan Berger, Axel Voss, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Lukas Mandl, 
Pernille Weiss, Georgios Kyrtsos, Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Lena Düpont, Jens 
Gieseke, Markus Pieper, Markus Ferber, Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på 
midcapvirksomheder, samt en henvisning 
til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 1085
Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på små 
og mellemstore virksomheder, samt en 
henvisning til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

2. Ved underretning af Kommissionen 
skal medlemsstaterne desuden vedlægge et 
sammendrag af resultaterne af vurderingen 
af den indvirkning, som deres 
gennemførelsesretsakters har haft på 
midcapvirksomheder, samt en henvisning 
til, hvor en sådan vurdering er 
offentliggjort.

Or. en
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Ændringsforslag 1086
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [otte år efter ikrafttrædelsen] 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 
er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis.

1. Senest otte år efter ikrafttrædelsen 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 
er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis, især med hensyn til 
følgende parametre:
(1) antal og procentandel af 
virksomheder, der har følt sig forpligtet til 
at gennemføre en fælles lønvurdering
(2) analyse i forbindelse med overvågning 
af de kompenseringstiltag, som de 
pågældende virksomheder har anvendt, at 
regne fra indførelsen i den enkelte 
medlemsstat af foranstaltninger om 
løngennemsigtighed eller strukturer til 
revision af frivillige betalinger
(3) antal administrative eller retlige 
tvister, som er opstået efter 
gennemførelsen i national ret af dette 
direktiv i den enkelte medlemsstat og
(4) kollektive aftaler, som inddrager 
praktisk anvendelse af foranstaltninger 
om løngennemsigtighed på vegne af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. es

Begrundelse

Udtalelsen fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste har påvist manglen på klarhed 
omkring foranstaltningerne vedrørende præsentation af rapporter og kontroller, som er 
indeholdt i Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag 1087
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, 
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Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [otte år efter ikrafttrædelsen] 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 
er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis.

1. Senest [tre år efter ikrafttrædelsen] 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 
er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 1088
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [otte år efter ikrafttrædelsen] 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 
er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis.

1. Senest [fem år efter ikrafttrædelsen] 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 
er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 1089
Ernest Urtasun
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [otte år efter ikrafttrædelsen] 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 

1. Senest [fem år efter ikrafttrædelsen] 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
alle oplysninger om, hvordan dette direktiv 



AM\1241226DA.docx 177/177 PE699.049v01-00

DA

er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis.

er blevet anvendt, og hvilke virkninger det 
har haft i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 1090
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af oplysningerne fra 
medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af dette direktiv og foreslår, hvor det er 
relevant, lovgivningsmæssige ændringer.

2. På grundlag af oplysningerne fra 
medlemsstaterne om gennemførelsen i 
national lovgivning forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af dette direktiv og foreslår, hvor det er 
relevant, lovgivningsmæssige ændringer.

Or. es


