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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie 
en het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

Schrappen

Or. en

Amendement 761
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie 
en het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie 
en het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

5. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie aan alle werknemers, 
de vakbondsvertegenwoordigers of de 
vakbond waarmee de werkgever een 
collectieve arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten. De werkgever verstrekt de 
informatie op verzoek aan het 
toezichtsorgaan dat overeenkomstig 
artikel 26 van deze richtlijn is 
aangewezen.

Or. en

Amendement 763
Abir Al-Sahlani, Linea Søgaard-Lidell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie 
en het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

5. De werkgever verstrekt de in lid 1 
bedoelde informatie aan alle werknemers 
en de vakbondsvertegenwoordigers of de 
vakbond waarmee de werkgever een 
collectieve arbeidsovereenkomst is 
aangegaan. De werkgever verstrekt de 
informatie op verzoek aan het 
toezichtsorgaan overeenkomstig artikel 26.

Or. en
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Amendement 764
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan in 
een voor personen met een handicap 
toegankelijk formaat overeenkomstig de 
geharmoniseerde EU-wetgeving inzake 
toegankelijkheid. Hij verstrekt dit aan de 
arbeidsinspectie en het orgaan voor gelijke 
behandeling wanneer deze daarom 
verzoeken. De informatie over de 
voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek verstrekt.

Or. hu

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

5. Met dezelfde tussenpozen als 
vastgesteld in lid 3 verstrekt de werkgever 
de in lid 1 bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit tevens aan de 
arbeidsinspectie, de vakbonden en het 
orgaan voor gelijke behandeling wanneer 
deze daarom verzoeken. De informatie 
over de voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek verstrekt.
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Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punten a) tot en met h), bedoelde 
informatie aan alle werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
De werkgever verstrekt deze informatie 
aan de vakbonden, de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

Or. en

Amendement 767
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 

5. Behalve in de in lid 4 bedoelde 
gevallen verstrekt de werkgever de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie 
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wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

wanneer deze daarom verzoekt. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, in 
overeenstemming met dit artikel, ook op 
verzoek verstrekt.

Or. es

Motivering

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel geniet het de voorkeur dat het toezichtsorgaan 
gelijkheid bevordert.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g) en punt g bis), bedoelde informatie 
aan alle werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

Or. en

Amendement 769
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
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punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
vakbondsvertegenwoordigers, alsook aan 
het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. Hij 
verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en het 
orgaan voor gelijke behandeling wanneer 
deze daarom verzoeken. De informatie 
over de voorgaande vier jaar wordt, indien 
beschikbaar, ook op verzoek verstrekt.

Or. it

Amendement 770
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De werkgever verstrekt de in lid 1, 
punt g), bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

5. De werkgever verstrekt de in lid 1 
van dit artikel bedoelde informatie aan alle 
werknemers en de 
werknemersvertegenwoordigers, alsook 
aan het in lid 6 bedoelde toezichtsorgaan. 
Hij verstrekt dit aan de arbeidsinspectie en 
het orgaan voor gelijke behandeling 
wanneer deze daarom verzoeken. De 
informatie over de voorgaande vier jaar 
wordt, indien beschikbaar, ook op verzoek 
verstrekt.

Or. en

Amendement 771
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten geven het krachtens Schrappen
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artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten geven het krachtens Schrappen
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artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

Or. en

Amendement 774
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
in een voor personen met een handicap 
toegankelijk formaat en een 
gebruikersvriendelijke vergelijking tussen 
de werkgevers, sectoren en regio’s van de 
betrokken lidstaat mogelijk maken.

Or. hu

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6



AM\1241226NL.docx 11/184 PE699.049v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met h), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met e), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

Or. en

Amendement 777
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 

6. De lidstaten geven het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan 
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opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1, punten a) tot en met f), 
hebben verstrekt, te verzamelen en ervoor 
te zorgen dat deze worden bekendgemaakt 
en een gebruikersvriendelijke vergelijking 
tussen de werkgevers, sectoren en regio’s 
van de betrokken lidstaat mogelijk maken.

opdracht de gegevens die de werkgevers 
krachtens lid 1 hebben verstrekt, te 
verzamelen en ervoor te zorgen dat deze 
worden bekendgemaakt en een 
gebruikersvriendelijke vergelijking tussen 
de werkgevers, sectoren en regio’s van de 
betrokken lidstaat mogelijk maken.

Or. es

Amendement 778
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Werkgevers, 
werknemersvertegenwoordigers en het 
orgaan voor gelijke behandeling houden 
rekening met eventuele bijkomende en 
intersectionele vormen van discriminatie 
en onbewuste vooroordelen en pakken dit 
probleem aan.

Or. en
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Amendement 779
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Werkgevers, 
werknemersvertegenwoordigers en het 
orgaan voor gelijke behandeling houden 
rekening met eventuele bijkomende 
vormen van discriminatie en onbewuste 
vooroordelen en pakken dit probleem aan.

Or. en

Amendement 780
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten, behalve 
indien de organen van de lidstaten reeds 
over deze gegevens beschikken, in welk 
geval het verzoek aan deze organen wordt 
gericht. De werkgever geeft binnen een 
redelijke termijn een gemotiveerd 
antwoord op dergelijke verzoeken. Indien 
de beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en neutrale factoren, 
verhelpt de werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 

7. Degenen die aanspraak kunnen 
maken op informatie van de werkgever uit 
hoofde van artikel 2 hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
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dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, treft de werkgever passende 
maatregelen.

Or. en

Amendement 782
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een 
maximumtermijn van tien werkdagen een 
gemotiveerd antwoord op dergelijke 
verzoeken. Indien de beloningsverschillen 
tussen mannen en vrouwen niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale factoren, verhelpt de 
werkgever de situatie binnen de dertig 
dagen na de kennisgeving en in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

Or. pt
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Amendement 783
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
toe te lichten. De werkgever geeft binnen 
een redelijke termijn een gemotiveerd 
antwoord op dergelijke verzoeken. Indien 
de beloningsverschillen tussen mannelijke 
en vrouwelijke werknemers niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
geslachtsneutrale factoren, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

Or. en

Amendement 784
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
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eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie. 
De lidstaten kunnen bepalen dat de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling bij deze procedure 
betrokken kunnen worden.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie. 
De lidstaten kunnen bepalen dat de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
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gelijke behandeling. gelijke behandeling bij deze procedure 
betrokken kunnen worden.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
binnen een redelijke termijn en in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
arbeidsinspecties hebben het recht de 
werkgever om aanvullende uitleg en 
gegevens te vragen, onder meer over 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen. De werkgever geeft 
binnen een redelijke termijn een 
gemotiveerd antwoord op dergelijke 
verzoeken. Indien de beloningsverschillen 
tussen mannen en vrouwen niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale factoren, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

Or. en

Amendement 788
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 

7. De werknemers, de 
vakbondsvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 



PE699.049v01-00 20/184 AM\1241226NL.docx

NL

beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
vakbonden, de arbeidsinspectie en/of het 
orgaan voor gelijke behandeling.

Or. it

Amendement 789
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

7. De werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspecties en/of de organen voor 
gelijke behandeling hebben het recht de 
werkgever te vragen de verstrekte 
gegevens extra te verduidelijken en te 
specificeren en in dat verband onder meer 
eventuele beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen toe te lichten. De 
werkgever geeft binnen een redelijke 
termijn een gemotiveerd antwoord op 
dergelijke verzoeken. Indien de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen niet worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve en genderneutrale 
factoren, verhelpt de werkgever de situatie 
in nauwe samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling.

Or. en

Amendement 790
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Indien bekendmaking van de 
informatie waarop dit artikel betrekking 
heeft mogelijk een schending vormt van 
de regelgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, wordt deze alleen 
medegedeeld aan de vertegenwoordigers 
van de werknemers en aan officiële 
overheidsorganen. Bij twijfels hieromtrent 
raadpleegt de ondernemer of de 
werkgever – of in voorkomend geval diens 
vakbondsvertegenwoordiger – de 
nationale autoriteit voor de bescherming 
van persoonsgegevens over de kwestie.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De uitvoering van de richtlijn mag 
niet worden aangegrepen om de 
bestaande rapportageverplichtingen van 
werkgevers te verminderen.

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De uitvoering van de richtlijn mag 
niet worden aangegrepen om de 
bestaande rapportageverplichtingen van 
werkgevers te verminderen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezamenlijke beloningsevaluatie Gezamenlijke beloningsevaluatie en 
genderactieplan

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie 
uitvoeren wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de overeenkomstig artikel 8 verrichte 
beloningsrapportage wijst op een verschil 
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in gemiddeld beloningsniveau tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
van ten minste 5 % in een categorie van 
werknemers;
(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
en genderneutrale factoren.

Or. en

Amendement 795
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met meer dan 50 werknemers 
in samenwerking met de organisaties die 
hun werknemers vertegenwoordigen, een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren.

In ondernemingen met minder dan 
50 werknemers moet een gezamenlijke 
beloningsevaluatie worden uitgevoerd 
wanneer er werknemers lid zijn van 
vakbonden of werknemersorganisaties.

Or. pt

Amendement 796
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
werkgevers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer uit de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage blijkt dat er 
een verschil in gemiddelde beloning 
tussen vrouwelijke en mannelijke 
werknemers bestaat dat de werkgever niet 
op basis van objectieve en genderneutrale 
factoren kan rechtvaardigen. 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
200 werknemers of minder indien dit 
reeds op nationaal niveau is vastgesteld, 
in samenwerking met de werknemers 
ingevolge een gezamenlijke overeenkomst 
tussen de sociale partners en in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 798
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers zonder uitzonderingen en in 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren.

Or. en

Amendement 800
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
1 000 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. de

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
500 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 802
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
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werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

werkgevers met ten minste 
100 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 803
Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
200 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 50 werknemers 
in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
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voorwaarden is voldaan: voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 805
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 30 werknemers 
in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 
250 werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en
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Amendement 807
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste 250 
werknemers in samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers een 
gezamenlijke beloningsevaluatie uitvoeren 
wanneer aan de twee volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers met ten minste tien 
werknemers in samenwerking met de 
vakbonden een gezamenlijke 
beloningsevaluatie uitvoeren wanneer aan 
de twee volgende voorwaarden is voldaan:

Or. it

Amendement 808
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op 
een verschil in gemiddeld 
beloningsniveau tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers van ten minste 
5 % in een categorie van werknemers;

Schrappen

Or. pt

Amendement 809
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op 
een verschil in gemiddeld 
beloningsniveau tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers van ten minste 
5 % in een categorie van werknemers;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op 
een verschil in gemiddeld 
beloningsniveau tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers van ten minste 
5 % in een categorie van werknemers;

Schrappen

Or. en

Amendement 811
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op 
een verschil in gemiddeld 
beloningsniveau tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers van ten minste 
5 % in een categorie van werknemers;

Schrappen
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Or. en

Amendement 812
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op een 
verschil in gemiddeld beloningsniveau 
tussen vrouwelijke en mannelijke 
werknemers van ten minste 5 % in een 
categorie van werknemers;

(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op een 
verschil in gemiddeld beloningsniveau 
tussen vrouwelijke en mannelijke 
werknemers van ten minste 2 % in een 
categorie van werknemers;

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op een 
verschil in gemiddeld beloningsniveau 
tussen vrouwelijke en mannelijke 
werknemers van ten minste 5 % in een 
categorie van werknemers;

(a) de overeenkomstig artikel 8 
verrichte beloningsrapportage wijst op een 
verschil in gemiddeld beloningsniveau 
tussen vrouwelijke en mannelijke 
werknemers in een categorie van 
werknemers;

Or. en

Amendement 814
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
en genderneutrale factoren.

Schrappen

Or. pt

Amendement 815
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
en genderneutrale factoren.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
en genderneutrale factoren.

Schrappen

Or. en
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Amendement 817
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
en genderneutrale factoren.

Schrappen

Or. en

Amendement 818
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale factoren.

(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
geslachtsneutrale factoren.

Or. en

Amendement 819
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale factoren.

b) de werkgever heeft dit verschil in 
gemiddeld beloningsniveau niet 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
factoren die geen onderscheid maken 
tussen mannen en vrouwen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkgevers als 
bedoeld in de eerste alinea 
genderactieplannen opstellen, in overleg 
met de werknemersvertegenwoordigers op 
de werkplek, wanneer is voldaan aan 
beide in die alinea genoemde 
voorwaarden. In de genderactieplannen 
worden concrete maatregelen vastgesteld 
om gendergelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te verwezenlijken op het gebied 
van gelijke beloning, non-discriminatie en 
andere arbeidsvoorwaarden. In de 
genderactieplannen moeten tevens 
bepalingen over het toezicht op die 
concrete maatregelen en corrigerende 
maatregelen zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 821
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor aan collectieve 
arbeidsovereenkomsten gebonden 
werkgevers geldt een vermoeden van 
toepasselijkheid. Zij vallen niet onder de 
verplichtingen in dit artikel.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er geldt een vermoeden van 
toepasselijkheid voor bedrijven die zijn 
gebonden aan collectieve 
arbeidsovereenkomsten of deze toepassen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gezamenlijke 
beloningsevaluatie omvat het volgende:

Schrappen

(a) een analyse van het aandeel 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
elke categorie van werknemers;
(b) gedetailleerde informatie over de 
gemiddelde beloningsniveaus van 
vrouwelijke en mannelijke werknemers en 
de aanvullende of variabele componenten 
voor elke categorie van werknemers;
(c) de vaststelling van verschillen in 
beloningsniveaus tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers in elke categorie 
van werknemers;
(d) de redenen voor deze verschillen in 
beloningsniveaus en een objectieve, 
genderneutrale rechtvaardiging, in 
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voorkomend geval, zoals gezamenlijk 
vastgesteld door de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
werkgever;
(e) maatregelen om deze verschillen aan 
te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;
(f) een verslag over de doeltreffendheid 
van in eerdere gezamenlijke 
beloningsevaluaties genoemde 
maatregelen.

Or. en

Amendement 824
Hilde Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gezamenlijke 
beloningsevaluatie omvat het volgende:

2. De gezamenlijke 
beloningsevaluatie kan het volgende 
omvatten:

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een analyse van het aandeel 
vrouwelijke en mannelijke werknemers in 
elke categorie van werknemers;

(a) een analyse van het aandeel 
werknemers, uitgesplitst naar geslacht, in 
elke categorie van werknemers;
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Or. en

Amendement 826
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gedetailleerde informatie over de 
gemiddelde beloningsniveaus van 
vrouwelijke en mannelijke werknemers en 
de aanvullende of variabele componenten 
voor elke categorie van werknemers;

(b) gedetailleerde informatie over de 
gemiddelde beloningsniveaus van 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
voor elke categorie van werknemers;

Or. pl

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gedetailleerde informatie over de 
gemiddelde beloningsniveaus van 
vrouwelijke en mannelijke werknemers en 
de aanvullende of variabele componenten 
voor elke categorie van werknemers;

(b) gedetailleerde informatie over de 
gemiddelde beloningsniveaus van 
werknemers, uitgesplitst naar geslacht, en 
de aanvullende of variabele componenten 
per categorie van werknemers;

Or. en

Amendement 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 



PE699.049v01-00 38/184 AM\1241226NL.docx

NL

Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Robert Biedroń

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vaststelling van verschillen in 
beloningsniveaus tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers in elke categorie 
van werknemers;

(c) de vaststelling van verschillen in 
beloningsniveaus tussen werknemers, 
uitgesplitst naar geslacht, in elke categorie 
van werknemers;

Or. en

Amendement 829
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de redenen voor deze verschillen in 
beloningsniveaus en een objectieve, 
genderneutrale rechtvaardiging, in 
voorkomend geval, zoals gezamenlijk 
vastgesteld door de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
werkgever;

(d) de redenen voor deze verschillen in 
beloningsniveaus en een objectieve, 
geslachtsneutrale rechtvaardiging, in 
voorkomend geval, zoals gezamenlijk 
vastgesteld door de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
werkgever;

Or. en

Amendement 830
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de redenen voor deze verschillen in 
beloningsniveaus en een objectieve, 
genderneutrale rechtvaardiging, in 
voorkomend geval, zoals gezamenlijk 
vastgesteld door de 

(d) de redenen voor deze verschillen in 
beloningsniveaus en een objectieve, 
genderneutrale rechtvaardiging, in 
voorkomend geval, zoals gezamenlijk 
vastgesteld door de vakbonden en de 
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werknemersvertegenwoordigers en de 
werkgever;

werkgever;

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;

(e) een genderactieplan om deze 
verschillen aan te pakken indien ze niet op 
basis van objectieve en genderneutrale 
criteria worden gerechtvaardigd. Dit 
genderactieplan wordt uitgewerkt in 
overleg met de 
werknemersvertegenwoordigers en zo 
mogelijk met steun van de organen voor 
gelijke behandeling. Daarbij kan onder 
meer worden gekeken naar de oorzaken 
van de beloningsverschillen, uiteenlopend 
van werving, bevordering, segregatie op 
de arbeidsmarkt, flexibiliteit en zorgtaken, 
alsmede naar maatregelen om de 
genderkloven aan te pakken. Indien van 
toepassing wordt het genderactieplan 
opgenomen in het krachtens 
Richtlijn 2013/34/EU opgestelde 
bestuursverslag;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 9 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;

(e) maatregelen, zoals een 
genderactieplan, om deze verschillen aan 
te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd; indien van 
toepassing moet de raad van bestuur deze 
maatregelen vaststellen en de 
beloningsverschillen aanpakken vóór de 
volgende beloningsevaluatie 
overeenkomstig artikel 8, lid 1. In het 
geval van het niet-handelen of 
ontoereikend handelen door de raad van 
bestuur, kan deze worden beboet wegens 
het niet uitvoeren van zijn taken;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd. Een 
genderactieplan is evenredig en berust op 
een evenwichtige aanpak, en mag geen 
buitensporige administratieve belasting 
opleggen aan de werkgever, in het 
bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen en micro-
ondernemingen;

Or. en

Amendement 834
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Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken en weg te werken door de 
lagere beloningsniveaus aan de hoogste 
waarde aan te passen, indien ze niet op 
basis van objectieve en genderneutrale 
criteria worden gerechtvaardigd;

Or. pt

Amendement 835
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;

(e) een genderactieplan met 
maatregelen om deze verschillen aan te 
pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;

Or. en

Amendement 836
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;

(e) maatregelen om deze verschillen 
aan te pakken indien ze niet op basis van 
objectieve en geslachtsneutrale criteria 
worden gerechtvaardigd;
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9– lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een verslag over de 
doeltreffendheid van in eerdere 
gezamenlijke beloningsevaluaties 
genoemde maatregelen.

(f) een monitoringverslag over de 
doeltreffendheid van het genderactieplan 
en evaluatiemechanismen.

Or. en

Amendement 838
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9– lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een verslag over de 
doeltreffendheid van in eerdere 
gezamenlijke beloningsevaluaties 
genoemde maatregelen.

(f) een monitoringverslag over de 
doeltreffendheid van het genderactieplan 
en evaluatiemechanismen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 9– lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een verslag over de 
doeltreffendheid van in eerdere 
gezamenlijke beloningsevaluaties 
genoemde maatregelen.

(f) een monitoringverslag over de 
doeltreffendheid van in eerdere 
gezamenlijke beloningsevaluaties 
genoemde maatregelen, waaronder het 
genderactieplan. Ingeval uit de evaluatie 
blijkt dat de getroffen maatregelen 
onvoldoende zijn, met name indien de 
loonkloof niet afneemt vóór de volgende 
beloningsevaluatie als bedoeld in 
artikel 8, lid 1, moet deze worden 
aangepast overeenkomstig de bepalingen 
in dit artikel. Werkgevers en 
werknemersvertegenwoordigers stellen 
gezamenlijk het in alinea 1, punt e), 
vermelde genderactieplan op met concrete 
maatregelen en doelstellingen om de 
genderloonkloof te dichten, en komen 
hierover tot een akkoord. Indien mogelijk 
wordt het genderactieplan in 
samenwerking met het orgaan voor 
gelijke behandeling opgesteld. Hierbij kan 
onder meer worden gekeken naar de 
oorzaken van de beloningsverschillen, 
uiteenlopend van werving, bevordering, 
segregatie op de arbeidsmarkt, flexibiliteit 
en zorgtaken, alsmede naar maatregelen 
om de genderkloven aan te pakken. 
Indien van toepassing wordt het 
genderactieplan opgenomen in het 
krachtens Richtlijn 2013/34/EU 
opgestelde bestuursverslag.

Or. en

Amendement 840
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



PE699.049v01-00 44/184 AM\1241226NL.docx

NL

2 bis. Werkgevers en 
werknemersvertegenwoordigers stellen 
gezamenlijk het in alinea 1, punt e), 
vermelde genderactieplan op met concrete 
maatregelen en doelstellingen om de 
genderloonkloof te dichten, en komen 
hierover tot een akkoord. Indien mogelijk 
wordt het genderactieplan in 
samenwerking met het orgaan voor 
gelijke behandeling opgesteld. Indien van 
toepassing wordt het genderactieplan 
opgenomen in het krachtens 
Richtlijn 2013/34/EU opgestelde 
bestuursverslag.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

Schrappen

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties in 
gemakkelijk toegankelijke formaten ter 
beschikking van alle werknemers, onder 
wie personen met een handicap, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

Or. en

Amendement 843
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties in een 
toegankelijk formaat ter beschikking van 
de werknemers, de 
werknemersorganisaties, het krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorgaan, het 
orgaan voor gelijke behandeling en de 
arbeidsinspectie.

(Dit amendement geldt voor de volledige 
tekst. Als het amendement wordt 
aangenomen, moet deze formulering in de 
hele tekst worden aangepast.)

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties in 
gemakkelijk toegankelijke formaten ter 
beschikking van de werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

Or. en

Amendement 845
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 
werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling en/of de 
arbeidsinspectie.

Or. en

Amendement 846
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 

3. De werkgevers stellen de 
gezamenlijke beloningsevaluaties ter 
beschikking van de werknemers, de 
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werknemersvertegenwoordigers, het 
krachtens artikel 26 aangewezen 
toezichtsorgaan, het orgaan voor gelijke 
behandeling en de arbeidsinspectie.

vakbonden, het krachtens artikel 26 
aangewezen toezichtsorgaan, het orgaan 
voor gelijke behandeling en de 
arbeidsinspectie.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
en genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en 
-indeling die ervoor zorgt dat elke vorm 
van directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht wordt uitgesloten.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. De wederpartijen 
kunnen ervoor kiezen het 
onderhandelingsmandaat in dit verband 
te verlenen aan de werknemers- of 
werkgeversvertegenwoordigers. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

Or. en

Amendement 849
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie door de verschillen 
weg te werken en de lagere 
beloningsniveaus aan de hoogste waarde 
aan te passen, in nauwe samenwerking 
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gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

met de werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

Or. pt

Amendement 850
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

Or. pl

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie binnen een redelijke 
termijn. Dergelijke maatregelen omvatten 
de vaststelling van een genderneutrale 
functiewaardering en -indeling die ervoor 
zorgt dat elke vorm van directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht wordt uitgesloten.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie binnen een redelijke 
termijn, in nauwe samenwerking met de 



AM\1241226NL.docx 51/184 PE699.049v01-00

NL

werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers. 
Dergelijke maatregelen omvatten de 
vaststelling van een genderneutrale 
functiewaardering en -indeling die ervoor 
zorgt dat elke vorm van directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht wordt uitgesloten.

Or. en

Amendement 854
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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen naar 
geslacht uitgesplitste werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

Or. en

Amendement 855
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
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werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de vakbonden, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

Or. it

Amendement 856
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een genderneutrale functiewaardering en -
indeling die ervoor zorgt dat elke vorm van 
directe of indirecte beloningsdiscriminatie 
op grond van geslacht wordt uitgesloten.

4. Indien uit de gezamenlijke 
beloningsevaluatie blijkt dat er tussen 
vrouwelijke en mannelijke werknemers 
verschillen bestaan in de gemiddelde 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid die niet kunnen worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
geslachtsneutrale criteria, verhelpt de 
werkgever de situatie in nauwe 
samenwerking met de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie en/of het orgaan voor 
gelijke behandeling. Dergelijke 
maatregelen omvatten de vaststelling van 
een geslachtsneutrale functiewaardering 
en -indeling die ervoor zorgt dat elke vorm 
van directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht wordt uitgesloten.

Or. en

Amendement 857
Elżbieta Rafalska
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten mogen zelf de 
instellingen aanwijzen die 
verantwoordelijk zijn voor de taken uit 
hoofde van de richtlijn, rekening houdend 
met de specifieke kenmerken van hun 
respectieve institutionele regelingen.

Or. pl

Amendement 858
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Maatregelen om situaties van 
beloningsdiscriminatie aan te pakken, 
mogen op geen enkele manier een 
neerwaartse druk op loonstijgingen 
uitoefenen.

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
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Collectieve onderhandelingen en sociale 
dialoog

1. Met inachtneming van de autonomie 
van de sociale partners treffen de lidstaten 
maatregelen om te waarborgen dat de 
vakbonden op het passende niveau 
collectieve onderhandelingen kunnen 
voeren over maatregelen ter bestrijding 
van beloningsdiscriminatie en de 
onderwaardering van werk dat 
overwegend door vrouwen wordt verricht, 
alsmede andere maatregelen ter 
verkleining van beloningsverschillen. 
Dergelijke maatregelen omvatten de 
ontwikkeling en toepassing van systemen 
voor functiewaardering en -indeling die 
vrij zijn van gendervooroordelen met 
betrokkenheid van de vakbonden.
2. Met inachtneming van de autonomie 
van de sociale partners en in 
overeenstemming met het nationale recht 
en de nationale praktijk zien de lidstaten 
erop toe dat de omzetting, de uitvoering, 
het toezicht alsmede de rechten en 
verplichtingen als bedoeld in deze richtlijn 
met de sociale partners worden 
besproken.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover de 
informatieverstrekking op grond van 
maatregelen uit hoofde van artikel 7, 8 of 9 

1. Voor zover de 
informatieverstrekking op grond van 
maatregelen uit hoofde van artikel 7, 8 of 9 
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gepaard gaat met de verwerking van 
persoonsgegevens, wordt deze informatie 
verstrekt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679.

gepaard gaat met de verwerking van 
persoonsgegevens, wordt deze informatie 
verstrekt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679. Naleving van 
deze verordening mag niet worden 
aangewend als reden om informatie die 
noodzakelijk is voor de handhaving van 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
behandeling inzake de beloning van 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten te weerhouden noch 
mogen werknemers worden beknot in hun 
recht overeenkomstig artikel 7 van deze 
richtlijn om hun beloning bekend te 
maken, zeker niet wat betreft het 
mededelen van hun beloningsniveaus aan 
werknemersvertegenwoordigers.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover de 
informatieverstrekking op grond van 
maatregelen uit hoofde van artikel 7, 8 of 9 
gepaard gaat met de verwerking van 
persoonsgegevens, wordt deze informatie 
verstrekt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679.

1. Voor zover de 
informatieverstrekking op grond van 
maatregelen uit hoofde van artikel 7, 8 of 9 
gepaard gaat met de verwerking van 
persoonsgegevens, wordt deze informatie 
verstrekt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679. Naleving van 
deze verordening mag niet worden 
aangewend als reden om informatie die 
noodzakelijk is voor de handhaving van 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid te 
weerhouden.

Or. en
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Amendement 862
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover de 
informatieverstrekking op grond van 
maatregelen uit hoofde van artikel 7, 8 of 9 
gepaard gaat met de verwerking van 
persoonsgegevens, wordt deze informatie 
verstrekt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679.

1. Voor zover de 
informatieverstrekking op grond van 
maatregelen uit hoofde van deze richtlijn 
gepaard gaat met de verwerking van 
persoonsgegevens, wordt deze informatie 
verstrekt overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679.

Or. es

Motivering

Het recht op gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid 
en het recht op bescherming van persoonsgegevens zijn in de Europese Unie allebei 
grondrechten. Derhalve moet worden gegarandeerd dat de hele richtlijn, en niet alleen de 
artikelen 7 tot en met 9 ervan, in overeenstemming is met Verordening (EU) 2016/679.

Amendement 863
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Persoonsgegevens die door 
werkgevers op grond van artikel 7, 8 of 9 
worden verzameld, worden uitsluitend 
gebruikt voor de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid.

2. Persoonsgegevens die door 
werkgevers op grond van artikel 7, 8 of 9 
worden verzameld, worden uitsluitend 
gebruikt voor de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Deze regel laat 
het verzamelen van gegevens voor 
statistische doeleinden als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 223/2009 
betreffende de Europese statistiek1 bis 
onverlet.
_________________
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1 bis Verordening (EG) nr. 223/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van 
Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de 
toezending van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, 
Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad 
betreffende de communautaire statistiek 
en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de 
Raad tot oprichting van een Comité 
statistisch programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 
31.3.2009, blz. 164).

Or. en

Amendement 864
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Persoonsgegevens die door 
werkgevers op grond van artikel 7, 8 of 9 
worden verzameld, worden uitsluitend 
gebruikt voor de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid.

2. Persoonsgegevens die door 
werkgevers op grond van artikel 7, 8 of 9 
worden verzameld, worden uitsluitend 
gebruikt voor de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Bovendien 
mogen de nieuwe voorschriften er niet toe 
leiden dat gegevens van werknemers of 
gevoelige gegevens van werkgevers 
worden bekendgemaakt.

Or. pl

Amendement 865
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Persoonsgegevens die door 
werkgevers op grond van artikel 7, 8 of 9 
worden verzameld, worden uitsluitend 
gebruikt voor de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid.

2. Persoonsgegevens die op grond van 
deze richtlijn worden verwerkt, worden 
uitsluitend gebruikt voor de toepassing van 
het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. es

Motivering

Het recht op gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid 
en het recht op bescherming van persoonsgegevens zijn in de Europese Unie allebei 
grondrechten. Derhalve moet worden gegarandeerd dat de hele richtlijn, en niet alleen de 
artikelen 7 tot en met 9 ervan, in overeenstemming is met Verordening (EU) 2016/679.

Amendement 866
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten dat, 
indien de verstrekking van informatie op 
grond van artikel 7, 8 of 9 zou leiden tot de 
directe of indirecte bekendmaking van de 
beloning van een identificeerbare collega-
werknemer, alleen de 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling toegang 
hebben tot die informatie. De 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling geven de 
werknemers advies over een mogelijke 
vordering uit hoofde van deze richtlijn 
zonder de concrete beloningsniveaus van 
individuele werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, bekend te 
maken. Het in artikel 26 bedoelde 
toezichtsorgaan heeft onbeperkte toegang 
tot de informatie.

3. De lidstaten kunnen besluiten dat, 
indien de verstrekking van informatie op 
grond van deze richtlijn zou leiden tot de 
directe of indirecte bekendmaking van de 
beloning van een identificeerbare collega-
werknemer, alleen de 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling toegang 
hebben tot die informatie. De 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling geven de 
werknemers advies over een mogelijke 
vordering uit hoofde van deze richtlijn 
zonder de concrete beloningsniveaus van 
individuele werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, bekend te 
maken. Het in artikel 26 bedoelde 
toezichtsorgaan heeft, zonder andere 
beperkingen met betrekking tot de 
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bescherming van persoonsgegevens dan 
degene uit hoofde van 
Verordening (EU) 2016/679 en andere 
geldende wetgeving, toegang tot de 
informatie.

Or. es

Motivering

Het toezichtsorgaan moet ook voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, aangezien het een grondrecht betreft.

Amendement 867
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten dat, 
indien de verstrekking van informatie op 
grond van artikel 7, 8 of 9 zou leiden tot de 
directe of indirecte bekendmaking van de 
beloning van een identificeerbare collega-
werknemer, alleen de 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling toegang 
hebben tot die informatie. De 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling geven de 
werknemers advies over een mogelijke 
vordering uit hoofde van deze richtlijn 
zonder de concrete beloningsniveaus van 
individuele werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, bekend te 
maken. Het in artikel 26 bedoelde 
toezichtsorgaan heeft onbeperkte toegang 
tot de informatie.

3. De lidstaten kunnen besluiten dat, 
indien de verstrekking van informatie op 
grond van artikel 5, lid 1, of artikel 7, 8 
of 9 zou leiden tot de directe of indirecte 
bekendmaking van de beloning van een 
identificeerbare collega-werknemer, alleen 
de werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling toegang 
hebben tot die informatie. De 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling geven de 
werknemers advies over een mogelijke 
vordering uit hoofde van deze richtlijn 
zonder de concrete beloningsniveaus van 
individuele werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, bekend te 
maken. Het in artikel 26 bedoelde 
toezichtsorgaan heeft onbeperkte toegang 
tot de informatie.

Or. hu

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten dat, 
indien de verstrekking van informatie op 
grond van artikel 7, 8 of 9 zou leiden tot de 
directe of indirecte bekendmaking van de 
beloning van een identificeerbare collega-
werknemer, alleen de 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling toegang 
hebben tot die informatie. De 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling geven de 
werknemers advies over een mogelijke 
vordering uit hoofde van deze richtlijn 
zonder de concrete beloningsniveaus van 
individuele werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, bekend te 
maken. Het in artikel 26 bedoelde 
toezichtsorgaan heeft onbeperkte toegang 
tot de informatie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 869
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten dat, 
indien de verstrekking van informatie op 
grond van artikel 7, 8 of 9 zou leiden tot de 
directe of indirecte bekendmaking van de 
beloning van een identificeerbare collega-
werknemer, alleen de 

3. De lidstaten kunnen besluiten dat, 
indien de verstrekking van informatie op 
grond van artikel 7, 8 of 9 zou leiden tot de 
directe of indirecte bekendmaking van de 
beloning van een identificeerbare collega-
werknemer, alleen de vakbonden of de 
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werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling toegang 
hebben tot die informatie. De 
werknemersvertegenwoordigers of de 
organen voor gelijke behandeling geven de 
werknemers advies over een mogelijke 
vordering uit hoofde van deze richtlijn 
zonder de concrete beloningsniveaus van 
individuele werknemers die gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, bekend te 
maken. Het in artikel 26 bedoelde 
toezichtsorgaan heeft onbeperkte toegang 
tot de informatie.

organen voor gelijke behandeling toegang 
hebben tot die informatie. De vakbonden 
of de organen voor gelijke behandeling 
geven de werknemers advies over een 
mogelijke vordering uit hoofde van deze 
richtlijn zonder de concrete 
beloningsniveaus van individuele 
werknemers die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verrichten, bekend te maken. Het in 
artikel 26 bedoelde toezichtsorgaan heeft 
onbeperkte toegang tot de informatie.

Or. it

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
Sociale dialoog

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in 
overeenstemming met het nationale recht 
en de nationale praktijk zorgen de 
lidstaten ervoor dat de in deze richtlijn 
bedoelde rechten en verplichtingen met de 
sociale partners worden besproken.

Or. en

Amendement 871
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sociale dialoog Collectieve onderhandelingen en sociale 
dialoog

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen ter bestrijding van 
beloningsdiscriminatie en de 
onderwaardering van werk dat 
overwegend door vrouwen wordt verricht, 
alsmede andere maatregelen ter 
verkleining van beloningsverschillen, op 
het passende niveau van de collectieve 
onderhandelingen worden besproken met 
betrokkenheid van de vakbonden. 
Dergelijke maatregelen omvatten de 
ontwikkeling en toepassing van systemen 
voor functiewaardering en -indeling die 
vrij zijn van gendervooroordelen.

Or. en

Amendement 873
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen met de sociale partners 
worden besproken.

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de 
omzetting, de uitvoering en het toezicht 
als bedoeld in deze richtlijn met de sociale 
partners worden besproken.

De lidstaten versterken, met inachtneming 
van de autonomie van de sociale partners, 
de rol van de sociale partners ter 
bevordering van gendergelijkheid en ter 
bestrijding van beloningsdiscriminatie en 
de onderwaardering van werk dat 
overwegend door vrouwen wordt verricht, 
zodat gelijke beloning voor gelijkwaardige 
arbeid kan worden bereikt.
De lidstaten zorgen ervoor, zonder dat zij 
hierbij afbreuk doen aan de autonomie 
van de sociale partners, dat werkgevers op 
de werkplek op planmatige en 
systematische wijze voorzien in gelijke 
beloning voor gelijke arbeid of 
gelijkwaardige arbeid, overeenkomstig de 
in deze richtlijn vastgestelde 
mechanismen, met inbegrip van 
beroepsopleiding en 
loopbaanontwikkeling. Werkgevers 
verstrekken werknemers en 
werknemersvertegenwoordigers passende 
informatie op grond van de artikelen 7, 8 
en 9.

Or. en

Amendement 874
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
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deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen met de sociale partners 
worden besproken.

deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen met de sociale partners 
worden besproken. De lidstaten 
bevorderen bij de omzetting van deze 
richtlijn in het bijzonder een dialoog met 
de sociale partners over de in het volgende 
hoofdstuk vastgestelde rechtsmiddelen en 
handhaving.

Or. es

Amendement 875
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen met de sociale partners 
worden besproken.

Met inachtneming van de autonomie van 
de vakbonden en werkgeversorganisaties 
en in overeenstemming met het nationale 
recht en de nationale praktijk zorgen de 
lidstaten ervoor dat de in deze richtlijn 
bedoelde rechten en verplichtingen met de 
vakbonden en werkgeversorganisaties 
worden besproken.

(Dit amendement geldt voor de volledige 
tekst. Als het amendement wordt 
aangenomen, moet deze formulering in de 
hele tekst worden aangepast.)

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
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met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen met de sociale partners 
worden besproken.

met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen in nauw overleg met de 
sociale partners worden omgezet, 
uitgevoerd en gecontroleerd.

Or. en

Amendement 877
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen met de sociale partners 
worden besproken.

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners en in overeenstemming 
met het nationale recht en de nationale 
praktijk zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
deze richtlijn bedoelde rechten en 
verplichtingen in nauw overleg met de 
sociale partners worden omgezet.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten versterken, met inachtneming 
van de autonomie van de sociale partners 
en de verscheidenheid aan nationale 
praktijken en 
arbeidsverhoudingenstelsels, de 
capaciteitsopbouw van de sociale partners 
ter bevordering van gendergelijkheid en 
ter bestrijding van beloningsdiscriminatie 
en de onderwaardering van werk dat 
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overwegend door vrouwen wordt verricht, 
teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel 
van gelijke beloning van mannelijke en 
vrouwelijke werknemers voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid overeenkomstig 
artikel 157 VWEU wordt toegepast.

Or. en

Amendement 879
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners treffen de lidstaten 
maatregelen om te waarborgen dat de 
vakbonden op het passende niveau 
collectieve onderhandelingen kunnen 
voeren om een eind te maken aan 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen, waaronder over maatregelen om 
beloningsdiscriminatie en de 
onderwaardering van werk dat 
overwegend door vrouwen wordt verricht 
aan te pakken. Dergelijke maatregelen 
omvatten de ontwikkeling en toepassing 
van systemen voor functiewaardering en -
indeling die vrij zijn van 
gendervooroordelen met betrokkenheid 
van de vakbonden. Met inachtneming van 
de autonomie van de sociale partners en 
in overeenstemming met het nationale 
recht en de nationale praktijk zorgen de 
lidstaten ervoor dat de in deze richtlijn 
bedoelde rechten en verplichtingen in 
nauw overleg met de sociale partners 
worden omgezet.

Or. en

Amendement 880
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Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig het nationaal recht en de 
nationale praktijken van de lidstaten en 
met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners waarborgen de 
lidstaten dat de in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en plichten worden 
besproken met de sociale partners.

Or. en

Amendement 881
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers 
die zich benadeeld achten wegens niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, na eventuele bemiddeling toegang 
hebben tot gerechtelijke procedures ter 
handhaving van de rechten en 
verplichtingen met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid. Deze procedures moeten 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de 
werknemers en voor degenen die namens 
hen handelen, zelfs nadat de arbeidsrelatie 
waarbinnen de discriminatie zou hebben 
plaatsgevonden, is beëindigd.

De lidstaten zorgen ervoor dat het recht 
wordt nageleefd en dat de instanties die 
verantwoordelijk zijn voor 
arbeidsinspecties en toezicht, beschikken 
over de nodige personele, technische en 
financiële middelen om hun 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 
met inbegrip van die uit hoofde van deze 
richtlijn, uit te voeren. De lidstaten 
waarborgen eveneens dat werknemers die 
zich benadeeld achten wegens niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, na eventuele bemiddeling toegang 
hebben tot gerechtelijke procedures ter 
handhaving van de rechten en 
verplichtingen met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid. Deze procedures moeten 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de 
werknemers en voor degenen die namens 
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hen handelen, bijvoorbeeld door deze 
personen vrij te stellen van proceskosten, 
zelfs nadat de arbeidsrelatie waarbinnen de 
discriminatie zou hebben plaatsgevonden, 
is beëindigd.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers 
die zich benadeeld achten wegens niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, na eventuele bemiddeling toegang 
hebben tot gerechtelijke procedures ter 
handhaving van de rechten en 
verplichtingen met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid. Deze procedures moeten 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de 
werknemers en voor degenen die namens 
hen handelen, zelfs nadat de arbeidsrelatie 
waarbinnen de discriminatie zou hebben 
plaatsgevonden, is beëindigd.

De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers 
die zich benadeeld achten wegens niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, na eventuele vrijwillige 
bemiddeling toegang voor beide partijen 
bij het geschil, hebben tot gerechtelijke 
procedures ter handhaving van de rechten 
en verplichtingen met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Deze procedures 
moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor 
de werknemers en voor degenen die 
namens hen handelen, zelfs nadat de 
arbeidsrelatie waarbinnen de discriminatie 
zou hebben plaatsgevonden, is beëindigd. 
Het beroep op bemiddeling leidt tot een 
onderbreking of schorsing van de 
verjaringstermijn als bedoeld in 
artikel 18.

Or. en

Amendement 883
Margarita de la Pisa Carrión
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers 
die zich benadeeld achten wegens niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, na eventuele bemiddeling toegang 
hebben tot gerechtelijke procedures ter 
handhaving van de rechten en 
verplichtingen met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid. Deze procedures moeten 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de 
werknemers en voor degenen die namens 
hen handelen, zelfs nadat de arbeidsrelatie 
waarbinnen de discriminatie zou hebben 
plaatsgevonden, is beëindigd.

De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers 
die zich benadeeld achten wegens niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, na eventuele dialogen via de 
sociale partners en bemiddeling toegang 
hebben tot gerechtelijke procedures ter 
handhaving van de rechten en 
verplichtingen met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid. Deze procedures moeten 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de 
werknemers en voor degenen die namens 
hen handelen, zelfs nadat de arbeidsrelatie 
waarbinnen de discriminatie zou hebben 
plaatsgevonden, is beëindigd.

Or. es

Motivering

Dialoog via de sociale partners moet de voorkeur genieten boven arbeidsrechtelijke 
procedures.

Amendement 884
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de handhaving van de 
arbeidsvoorwaarden, een inspectie 
kunnen verrichten wanneer er bij hen al 
dan niet anoniem melding wordt gemaakt 
van een schending van het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
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voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. pt

Amendement 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 
Ferber, Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Procedures namens of ter ondersteuning 

van werknemers
1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen 
optreden namens of ter ondersteuning van 
een werknemer die het slachtoffer is van 
een inbreuk op een recht of verplichting 
met betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.
2. Organen voor gelijke behandeling en 
werknemersvertegenwoordigers hebben 
ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers 
op te treden, mits deze werknemers 
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daarmee instemmen.

Or. en

Amendement 886
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
namens of ter ondersteuning van een 
werknemer die het slachtoffer is van een 
inbreuk op een recht of verplichting met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
organen voor gelijke behandeling en 
werknemersvertegenwoordigers 
gerechtelijke en administratieve procedures 
kunnen aanspannen voor het handhaven 
van rechten en verplichtingen met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Zij 
kunnen optreden namens of ter 
ondersteuning van een werknemer die het 
slachtoffer is van een inbreuk op een recht 
of verplichting met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, mits deze werknemer daarmee 
instemt.

Or. es

Motivering

Het is beter dat, naast werknemers en organen voor gelijke behandeling, alleen sociale 
partners de rechten van werknemers kunnen afdwingen. Als er meer partijen in staat worden 
gesteld een procedure aan te spannen, zal dit niet alleen een onevenredige toename van het 
aantal procedures tot gevolg hebben, maar wordt ook afbreuk gedaan aan de 
vertegenwoordiging door vakbonden, waardoor onnodige concurrentie voor de sociale 
partners ontstaat.
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Amendement 887
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
namens of ter ondersteuning van een 
werknemer die het slachtoffer is van een 
inbreuk op een recht of verplichting met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

1. De lidstaten zorgen er, in 
overeenstemming met het nationaal recht 
en de nationale praktijk alsmede de 
arbeidsverhoudingenstelsels, voor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gendergelijkheid tussen mannen en 
vrouwen wordt gewaarborgd, gerechtelijke 
en administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
namens of ter ondersteuning van een 
werknemer die het slachtoffer is van een 
inbreuk op een recht of verplichting met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

Or. en

Amendement 888
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 

1. De lidstaten zorgen er, in ingevolge 
het nationaal recht en de specifieke 
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gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
namens of ter ondersteuning van een 
werknemer die het slachtoffer is van een 
inbreuk op een recht of verplichting met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

institutionele praktijk, voor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
namens of ter ondersteuning van een 
werknemer die het slachtoffer is van een 
inbreuk op een recht of verplichting met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in al 
hun verscheidenheid wordt gewaarborgd 
en dat discriminatie op grond van 
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aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
namens of ter ondersteuning van een 
werknemer die het slachtoffer is van een 
inbreuk op een recht of verplichting met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

geslacht wordt aangepakt, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Zij 
kunnen optreden namens of ter 
ondersteuning van een werknemer die het 
slachtoffer is van een inbreuk op een recht 
of verplichting met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

Or. en

Amendement 890
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
namens of ter ondersteuning van een 
werknemer die het slachtoffer is van een 
inbreuk op een recht of verplichting met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, mits deze 
werknemer daarmee instemt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties, organen voor 
gelijke behandeling, 
werknemersorganisaties en andere 
rechtspersonen die er volgens de in het 
nationale recht vastgestelde criteria een 
legitiem belang bij hebben dat de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt gewaarborgd, gerechtelijke en 
administratieve procedures kunnen 
aanspannen voor het handhaven van 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. Zij kunnen optreden 
ongeacht of zij een formeel verzoek 
hebben ontvangen van een werknemer of 
een groep werknemers die het slachtoffer 
is van een inbreuk op een recht of 
verplichting met betrekking tot het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
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arbeid.

Or. pt

Amendement 891
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers 
hebben ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers 
op te treden, mits deze werknemers 
daarmee instemmen.

Schrappen

Or. pl

Amendement 892
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers hebben 
ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers 
op te treden, mits deze werknemers 
daarmee instemmen.

2. Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersorganisaties hebben ook 
het recht om op te treden, ongeacht of zij 
een formeel verzoek hebben ontvangen 
van de werknemer of een groep 
werknemers.

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers hebben 
ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers 
op te treden, mits deze werknemers 
daarmee instemmen.

2. Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers hebben 
ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van afzonderlijke en/of een 
groep van werknemers op te treden, mits 
deze werknemers daarmee instemmen of 
na kennisgeving in overeenstemming met 
het nationaal recht en de nationale 
praktijk.

Or. en

Amendement 894
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers hebben 
ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers 
op te treden, mits deze werknemers 
daarmee instemmen.

2. Organen voor gelijke behandeling 
en vakbonden hebben ook het recht om 
namens of ter ondersteuning van meerdere 
werknemers op te treden, door middel van 
collectieve vorderingen, mits deze 
werknemers daarmee instemmen.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



PE699.049v01-00 78/184 AM\1241226NL.docx

NL

2. Organen voor gelijke behandeling 
en werknemersvertegenwoordigers hebben 
ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers 
op te treden, mits deze werknemers 
daarmee instemmen.

2. Organen voor gelijke behandeling, 
werknemersvertegenwoordigers en 
werkgeversvertegenwoordigers hebben 
ook het recht om namens of ter 
ondersteuning van meerdere werknemers 
op te treden, mits deze werknemers 
daarmee instemmen.

Or. en

Amendement 896
Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De vakbonden hebben tevens het 
recht om namens een klasse werknemers 
in een bepaalde sector of categorie op te 
treden.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De vakbonden hebben tevens het 
recht om namens een klasse werknemers 
in een bepaalde sector of categorie op te 
treden.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De vakbonden hebben tevens het 
recht om namens een klasse werknemers 
in een sector of categorie op te treden.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Lidstaten nemen procedurele 
belemmeringen weg voor het voor de 
rechter brengen van zaken op het gebied 
van gelijke beloning.

Or. en

Amendement 900
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
werknemer die schade heeft geleden als 
gevolg van een inbreuk op een recht of 
verplichting met betrekking tot het beginsel 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, het recht heeft om voor die schade 
volledige compensatie of reparatie te eisen 
en te krijgen, zoals bepaald door de 
lidstaat.

Or. es

 

 

Amendement 901
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
werknemer die schade heeft geleden als 
gevolg van een inbreuk op een recht of 
verplichting met betrekking tot het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, het recht heeft om voor die schade 
volledige compensatie of reparatie te eisen 
en te krijgen, zoals bepaald door de 
lidstaat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
werknemer die schade heeft geleden als 
gevolg van een inbreuk op een recht of 
verplichting met betrekking tot het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, het recht heeft om voor die schade 
volledige compensatie of reparatie te eisen 
en te krijgen, zoals bepaald door de 
lidstaat.

Or. pt

Amendement 902
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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De geleden schade wordt met in 
lid 1 bedoelde compensatie of reparatie 
reëel en effectief gecompenseerd, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig is 
aan de geleden schade.

2. De geleden schade wordt met in 
lid 1 bedoelde compensatie of reparatie 
reëel en effectief gecompenseerd, op een 
wijze die evenredig is aan de geleden 
schade.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geleden schade wordt met in 
lid 1 bedoelde compensatie of reparatie 
reëel en effectief gecompenseerd, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig is 
aan de geleden schade.

2. De geleden schade wordt met in 
lid 1 bedoelde compensatie of reparatie 
reëel en effectief gecompenseerd, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig is 
aan de geleden schade. Wanneer 
beloningsdiscriminatie op grond van 
gender raakvlakken vertoont met 
bijkomende discriminatiegronden, wordt 
de compensatie of reparatie 
dienovereenkomstig aangepast.

Or. en

Amendement 904
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geleden schade wordt met in 
lid 1 bedoelde compensatie of reparatie 
reëel en effectief gecompenseerd, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig is 
aan de geleden schade.

2. De geleden schade wordt met in 
lid 1 bedoelde compensatie of reparatie 
reëel en effectief gecompenseerd, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig is 
aan de geleden schade. Wanneer 
beloningsdiscriminatie op grond van 
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gender raakvlakken vertoont met 
bijkomende discriminatiegronden, wordt 
de compensatie of reparatie 
dienovereenkomstig aangepast.

Or. en

Amendement 905
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De compensatie plaatst de 
werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid had 
plaatsgevonden. De compensatie moet de 
volledige uitbetaling van achterstallig 
loon omvatten, alsook daarmee verband 
houdende bonussen of betalingen in 
natura en compensatie voor het verlies 
van kansen en immateriële schade. In de 
compensatie is ook het recht op rente op 
achterstallige betalingen begrepen.

Schrappen

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De compensatie plaatst de 3. De compensatie plaatst de 
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werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid had plaatsgevonden. 
De compensatie moet de volledige 
uitbetaling van achterstallig loon 
omvatten, alsook daarmee verband 
houdende bonussen of betalingen in 
natura en compensatie voor het verlies 
van kansen en immateriële schade. In de 
compensatie is ook het recht op rente op 
achterstallige betalingen begrepen.

werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke arbeid 
had plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De compensatie plaatst de 
werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid had plaatsgevonden. 
De compensatie moet de volledige 
uitbetaling van achterstallig loon omvatten, 
alsook daarmee verband houdende 
bonussen of betalingen in natura en 
compensatie voor het verlies van kansen en 
immateriële schade. In de compensatie is 
ook het recht op rente op achterstallige 

3. De compensatie plaatst de 
werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid had 
plaatsgevonden. De compensatie moet de 
volledige uitbetaling van achterstallig loon 
omvatten, alsook daarmee verband 
houdende bonussen of betalingen in natura 
en compensatie voor het verlies van kansen 
en immateriële schade. In de compensatie 
is ook het recht op rente op achterstallige 
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betalingen begrepen. betalingen begrepen.

Or. en

Amendement 908
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De compensatie plaatst de 
werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid had plaatsgevonden. 
De compensatie moet de volledige 
uitbetaling van achterstallig loon omvatten, 
alsook daarmee verband houdende 
bonussen of betalingen in natura en 
compensatie voor het verlies van kansen en 
immateriële schade. In de compensatie is 
ook het recht op rente op achterstallige 
betalingen begrepen.

3. De compensatie plaatst de 
werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid had plaatsgevonden. 
De compensatie moet de volledige 
uitbetaling van achterstallig loon omvatten, 
alsook daarmee verband houdende 
bonussen of betalingen in natura vanaf de 
datum van omzetting van deze richtlijn in 
het nationale recht van de lidstaat, en 
compensatie voor het verlies van kansen en 
immateriële schade. In de compensatie is 
ook het recht op rente op achterstallige 
betalingen begrepen.

Or. fr

Amendement 909
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De compensatie plaatst de 
werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 

3. De compensatie plaatst de 
werknemer die schade heeft geleden, in de 
situatie waarin hij zich zou hebben 
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bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid had plaatsgevonden. 
De compensatie moet de volledige 
uitbetaling van achterstallig loon omvatten, 
alsook daarmee verband houdende 
bonussen of betalingen in natura en 
compensatie voor het verlies van kansen en 
immateriële schade. In de compensatie is 
ook het recht op rente op achterstallige 
betalingen begrepen.

bevonden indien hij niet op grond van 
geslacht was gediscrimineerd of indien 
geen inbreuk op rechten of verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid had plaatsgevonden. 
De compensatie moet de volledige 
uitbetaling van achterstallig loon omvatten, 
alsook daarmee verband houdende 
bonussen of betalingen in natura en 
compensatie voor het verlies van kansen. 
In de compensatie is ook het recht op rente 
op achterstallige betalingen begrepen.

Or. es

Motivering

Immateriële schade maakt al deel uit van de volledige compensatie waarin dit lid voorziet. 
Als deze schadevergoeding te hoog is, wordt het aanspannen van procedures aangemoedigd 
en ontstaat een risico van ongerechtvaardigde verrijking.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gerechtelijke procedures ter handhaving 
van rechten of verplichtingen met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
rechtbanken of andere bevoegde instanties 
op verzoek van de eiser en op kosten van 
de verweerder:

De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gerechtelijke procedures ter handhaving 
van rechten of verplichtingen met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen in al 
hun verscheidenheid voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid, de rechtbanken of 
andere bevoegde instanties op verzoek van 
de eiser en op kosten van de verweerder:

Or. en
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Amendement 911
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gerechtelijke procedures ter handhaving 
van rechten of verplichtingen met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
rechtbanken of andere bevoegde instanties 
op verzoek van de eiser en op kosten van 
de verweerder:

De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gerechtelijke procedures ter handhaving 
van rechten of verplichtingen met 
betrekking tot het beginsel van gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
rechtbanken op verzoek van de eiser en op 
kosten van de verweerder:

Or. es

Motivering

In gerechtelijke procedures zijn alleen rechtbanken bevoegd om conservatoire maatregelen 
op te leggen.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een bevel kunnen uitvaardigen tot 
vaststelling van een inbreuk op rechten of 
verplichtingen met betrekking tot het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, en tot beëindiging van de inbreuk;

Schrappen

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in alinea 1, punt b), bedoelde 
structurele of organisatorische 
maatregelen kunnen een verplichting 
inhouden om het mechanisme voor 
beloningsvorming op basis van systemen 
voor genderneutrale functiewaardering en 
‑indeling te herzien, om een actieplan op 
te stellen voor het opheffen van de 
geconstateerde verschillen en om 
maatregelen te treffen voor het verkleinen 
van ongerechtvaardigde 
genderloonkloven.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in alinea 1, punt b), bedoelde 
structurele of organisatorische 
maatregelen kunnen een verplichting 
inhouden om het mechanisme voor 
beloningsvorming op basis van systemen 
voor genderneutrale functiewaardering en 
‑indeling te herzien, om een actieplan op 
te stellen voor het opheffen van de 
geconstateerde verschillen en om 
maatregelen te treffen voor het verkleinen 
van ongerechtvaardigde 
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genderloonkloven.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen 
overeenkomstig hun nationale 
rechtsstelsels passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat, wanneer 
werknemers die zich door niet-toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning te 
hunnen aanzien benadeeld achten, voor 
de rechter of een andere bevoegde 
instantie feiten aanvoeren die directe of 
indirecte discriminatie kunnen doen 
vermoeden, de verweerder dient te 
bewijzen dat er geen directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie heeft 
plaatsgevonden.

Schrappen

Or. en

Amendement 916
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer werknemers die zich door niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning te hunnen aanzien benadeeld 

1. De lidstaten nemen overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer werknemers die zich door niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning te hunnen aanzien benadeeld 
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achten, voor de rechter of een andere 
bevoegde instantie feiten aanvoeren die 
directe of indirecte discriminatie kunnen 
doen vermoeden, de verweerder dient te 
bewijzen dat er geen directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie heeft 
plaatsgevonden.

achten, voor de rechter of een andere 
bevoegde instantie feiten aanvoeren die 
directe of indirecte discriminatie kunnen 
doen vermoeden, de verweerder dient te 
bewijzen dat er geen directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie heeft 
plaatsgevonden. Een dergelijk vermoeden 
moet zijn gebaseerd op feiten aan de hand 
waarvan “prima facie” kan worden 
bepaald dat er duidelijk bewijs is van 
directe of indirecte discriminatie.

Or. es

Motivering

Het is noodzakelijk om “prima facie”-bewijs te eisen om de beginselen van evenredigheid en 
vermoeden van onschuld te garanderen en te voorkomen dat het aanspannen van procedures 
wordt aangemoedigd en het justitiële stelsel een speeltuig wordt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer werknemers die zich door niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning te hunnen aanzien benadeeld 
achten, voor de rechter of een andere 
bevoegde instantie feiten aanvoeren die 
directe of indirecte discriminatie kunnen 
doen vermoeden, de verweerder dient te 
bewijzen dat er geen directe of indirecte 
beloningsdiscriminatie heeft 
plaatsgevonden.

1. De lidstaten nemen overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer werknemers die zich door niet-
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning te hunnen aanzien benadeeld 
achten, voor een bevoegde instantie feiten 
aanvoeren die directe of indirecte 
discriminatie kunnen doen vermoeden.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer werkgevers in de artikelen 5 tot 
en met 9 van deze richtlijn vastgestelde 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot beloningstransparantie niet in acht 
hebben genomen, het aan die werkgevers 
staat om in gerechtelijke of 
administratieve procedures inzake directe 
of indirecte discriminatie aan te tonen dat 
er geen sprake van dergelijke 
discriminatie is geweest.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer werkgevers in de artikelen 5 tot en 
met 9 van deze richtlijn vastgestelde 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot beloningstransparantie niet in acht 
hebben genomen, het aan die werkgevers 
staat om in gerechtelijke of 
administratieve procedures inzake directe 
of indirecte discriminatie aan te tonen dat 
er geen sprake van dergelijke 
discriminatie is geweest.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer werkgevers in de artikelen 5 tot en 
met 9 van deze richtlijn vastgestelde 
rechten met betrekking tot 
beloningstransparantie niet in acht hebben 
genomen, in gerechtelijke procedures 
inzake directe of indirecte discriminatie.

Or. en
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Amendement 920
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer werkgevers in de artikelen 5 tot en 
met 9 van deze richtlijn vastgestelde 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot beloningstransparantie niet in acht 
hebben genomen, het aan die werkgevers 
staat om in gerechtelijke of administratieve 
procedures inzake directe of indirecte 
discriminatie aan te tonen dat er geen 
sprake van dergelijke discriminatie is 
geweest.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer werkgevers in de artikelen 5 tot en 
met 9 van deze richtlijn vastgestelde 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot beloningstransparantie niet in acht 
hebben genomen, het aan die werkgevers 
staat om in gerechtelijke of administratieve 
procedures inzake directe of indirecte 
discriminatie aan te tonen dat zij in 
overeenstemming met deze richtlijn en 
andere geldende regelgeving hebben 
gehandeld.

Or. es

Motivering

Een verplichting om aan te tonen dat iets niet het geval is, vormt een “probatio diabolica” en 
druist in tegen de algemene rechtsbeginselen.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer werkgevers in de artikelen 5 tot en 
met 9 van deze richtlijn vastgestelde 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot beloningstransparantie niet in acht 
hebben genomen, het aan die werkgevers 
staat om in gerechtelijke of administratieve 
procedures inzake directe of indirecte 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer werkgevers in de artikelen 5 tot en 
met 9 van deze richtlijn vastgestelde 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot beloningstransparantie niet in acht 
hebben genomen, het aan de werknemers 
staat om in gerechtelijke of administratieve 
procedures inzake directe of indirecte 
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discriminatie aan te tonen dat er geen 
sprake van dergelijke discriminatie is 
geweest.

discriminatie aan te tonen dat er sprake van 
dergelijke discriminatie is geweest.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Resterende twijfel wordt in het 
voordeel van de eiser uitgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Resterende twijfel wordt in het 
voordeel van de eiser uitgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 924
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Resterende twijfel wordt in het 
voordeel van de eiser uitgelegd.

3. Twijfel wordt in het voordeel van 
de eiser uitgelegd, behalve indien deze te 
kwader trouw handelt.

Or. es

Motivering

Deze beperking is noodzakelijk om niet opnieuw te vervallen in een gebrek aan 
evenredigheid, zelfs met inachtneming van de zwakkere positie van de werknemer. Dit mag 
namelijk niet tot gevolg hebben dat de werknemer zich in een procedure als tiran opstelt.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De richtlijn belet de lidstaten niet 
een voor de eiser gunstigere bewijsregeling 
in te voeren in procedures die zijn ingesteld 
ter handhaving van rechten of 
verplichtingen met betrekking tot gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid.

4. De richtlijn belet de lidstaten niet 
een voor de eiser gunstigere bewijsregeling 
in te voeren in procedures die zijn ingesteld 
ter handhaving van rechten of 
verplichtingen met betrekking tot gelijke 
beloning van mannen en vrouwen in al 
hun verscheidenheid voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen op procedures waarin het aan de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
staat om de feiten te onderzoeken.

Schrappen

Or. en

Amendement 927
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen op procedures waarin het aan de 
rechter of een andere bevoegde instantie 
staat om de feiten te onderzoeken.

5. De lidstaten hoeven de leden 1 en 3 
niet toe te passen op procedures waarin het 
aan de rechter of een andere bevoegde 
instantie staat om de feiten te onderzoeken.

Or. es

Motivering

Als rechtbanken of bevoegde instanties onderzoek doen, wordt geen zwakkere positie van de 
werknemer verondersteld, hetgeen inhoudt dat niet alleen uitzonderingen kunnen worden 
gemaakt wat betreft de bewijslast maar ook wat betreft het voordeel “in dubio pro operario”.

Amendement 928
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
procedures betreffende een vordering tot 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
nationale rechtbanken of bevoegde 
instanties de verweerder kunnen gelasten 
toegang te geven tot relevant 
bewijsmateriaal waarover hij zeggenschap 
heeft.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
procedures betreffende een vordering tot 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
nationale rechtbanken of bevoegde 
instanties de verweerder kunnen gelasten 
toegang te geven tot relevant 
bewijsmateriaal waarover hij zeggenschap 
heeft, maar tijdens dit proces moet de 
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bescherming van vertrouwelijke 
informatie, bedrijfs- en handelsgeheimen 
en gerubriceerde informatie gewaarborgd 
zijn.

Or. hu

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
procedures betreffende een vordering tot 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
nationale rechtbanken of bevoegde 
instanties de verweerder kunnen gelasten 
toegang te geven tot relevant 
bewijsmateriaal waarover hij zeggenschap 
heeft.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
procedures betreffende een vordering tot 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
in al hun verscheidenheid voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid, de nationale 
rechtbanken of bevoegde instanties de 
verweerder kunnen gelasten toegang te 
geven tot relevant bewijsmateriaal 
waarover hij zeggenschap heeft.

Or. en

Amendement 930
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechtbanken bevoegd zijn om 
toegang te gelasten tot bewijsmateriaal dat 
vertrouwelijke gegevens bevat, indien zij 
dat bewijsmateriaal relevant achten voor de 
vordering. De lidstaten zorgen ervoor dat 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechtbanken bevoegd zijn om 
toegang te gelasten tot bewijsmateriaal dat 
vertrouwelijke gegevens bevat, indien zij 
dat bewijsmateriaal relevant achten voor de 
vordering. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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de nationale rechtbanken, wanneer zij de 
toegang tot deze informatie gelasten, over 
doeltreffende maatregelen beschikken om 
deze informatie te beschermen.

de nationale rechtbanken, wanneer zij de 
toegang tot deze informatie gelasten, over 
doeltreffende maatregelen beschikken om 
deze informatie te beschermen. De 
verplichtingen ingevolge deze bepalingen 
laten de vertrouwelijkheidsregels van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 
betreffende de Europese statistiek1 bis 
onverlet.
_________________
1 bis Verordening (EG) nr. 223/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van 
Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de 
toezending van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, 
Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad 
betreffende de communautaire statistiek 
en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de 
Raad tot oprichting van een Comité 
statistisch programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 
31.3.2009, blz. 164). 

Or. en

Amendement 931
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechtbanken bevoegd zijn om 
toegang te gelasten tot bewijsmateriaal dat 
vertrouwelijke gegevens bevat, indien zij 
dat bewijsmateriaal relevant achten voor 
de vordering. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de nationale rechtbanken, wanneer zij 
de toegang tot deze informatie gelasten, 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechtbanken bevoegd zijn om 
toegang te gelasten tot bewijsmateriaal dat 
vertrouwelijke gegevens bevat, indien zij 
dat bewijsmateriaal strikt noodzakelijk 
achten voor de afwikkeling van de 
procedure en er geen ander 
bewijsmateriaal is, en indien dit niet 
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over doeltreffende maatregelen beschikken 
om deze informatie te beschermen.

resulteert in verdere schade. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de nationale 
rechtbanken, wanneer zij de toegang tot 
deze informatie gelasten, over 
doeltreffende maatregelen beschikken om 
deze informatie te beschermen.

Or. es

Motivering

Met het oog op de bescherming van de privacy van persoonsgegevens mag alleen 
vertrouwelijke informatie waarvan bekendmaking strikt noodzakelijk is worden vrijgegeven.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechtbanken bevoegd zijn om 
toegang te gelasten tot bewijsmateriaal dat 
vertrouwelijke gegevens bevat, indien zij 
dat bewijsmateriaal relevant achten voor de 
vordering. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de nationale rechtbanken, wanneer zij de 
toegang tot deze informatie gelasten, over 
doeltreffende maatregelen beschikken om 
deze informatie te beschermen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechtbanken bevoegd zijn om 
toegang te gelasten tot bewijsmateriaal, 
indien zij dat bewijsmateriaal relevant 
achten voor de vordering. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de nationale 
rechtbanken, wanneer zij de toegang tot 
deze informatie gelasten, over 
doeltreffende maatregelen beschikken om 
deze informatie te beschermen.

Or. en

Amendement 933
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op vertrouwelijke informatie die 
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wordt verstrekt door de advocaat aan zijn 
cliënt, en die derhalve onder het 
beroepsgeheim valt, zijn de bepalingen 
van lid 2 niet van toepassing.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast die 
van toepassing zijn op de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. In die regels worden 
het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn bepaald.

1. De lidstaten stellen regels vast die 
van toepassing zijn op de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen in al hun 
verscheidenheid voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid. In die regels worden 
het begintijdstip en de duur van de 
verjaringstermijn alsook de 
omstandigheden voor het onderbreken of 
opschorten van de termijn bepaald.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verjaringstermijnen gaan niet 
in voordat de inbreuk op het beginsel van 

Schrappen
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gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid of de 
inbreuk op de in deze richtlijn bedoelde 
rechten of verplichtingen is beëindigd en 
de eiser op de hoogte is van de inbreuk, of 
redelijkerwijs kan worden geacht daarvan 
op de hoogte te zijn.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verjaringstermijnen gaan niet 
in voordat de inbreuk op het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid of de 
inbreuk op de in deze richtlijn bedoelde 
rechten of verplichtingen is beëindigd en 
de eiser op de hoogte is van de inbreuk, of 
redelijkerwijs kan worden geacht daarvan 
op de hoogte te zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De verjaringstermijnen gaan niet in 
voordat de inbreuk op het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid of de 
inbreuk op de in deze richtlijn bedoelde 
rechten of verplichtingen is beëindigd en 
de eiser op de hoogte is van de inbreuk, of 
redelijkerwijs kan worden geacht daarvan 
op de hoogte te zijn.

2. De verjaringstermijnen gaan niet in 
voordat de inbreuk op het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
in al hun verscheidenheid voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid of de inbreuk op de 
in deze richtlijn bedoelde rechten of 
verplichtingen is beëindigd en de eiser op 
de hoogte is van de inbreuk, of 
redelijkerwijs kan worden geacht daarvan 
op de hoogte te zijn.

Or. en

Amendement 938
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verjaringstermijnen gaan niet in 
voordat de inbreuk op het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid of de 
inbreuk op de in deze richtlijn bedoelde 
rechten of verplichtingen is beëindigd en 
de eiser op de hoogte is van de inbreuk, of 
redelijkerwijs kan worden geacht daarvan 
op de hoogte te zijn.

2. De verjaringstermijnen gaan niet in 
voordat de inbreuk op het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid of de 
inbreuk op de in deze richtlijn bedoelde 
rechten of verplichtingen is beëindigd en 
de eiser op de hoogte kan zijn van de 
inbreuk, of redelijkerwijs kan worden 
geacht daarvan op de hoogte te zijn.

Or. es

Motivering

De verjaringstermijn moet ingaan op het moment dat de werknemer op de hoogte kan zijn van 
de inbreuk, bijvoorbeeld vanaf het moment dat deze beschikt over informatie over beloningen. 
(Het moment dat de werknemer daadwerkelijk op de hoogte is van de inbreuk is puur 
subjectief en kan niet worden aangetoond).

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar 
bedragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 940
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-
Lidell, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar bedragen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen overeenstemmen met de 
nationale arbeidsmarktpraktijk en de 
gevestigde jurisprudentie.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar bedragen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen drie jaar bedragen of 
overeenstemmen met specifieke nationale 
kenmerken.

Or. en
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Motivering

De verjaringstermijnen moeten overeenstemmen met de nationale wetgeving.

Amendement 942
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar bedragen.

3. De lidstaten stellen 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen vast overeenkomstig hun 
nationale rechtsbronnen.

Or. it

Amendement 943
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar bedragen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste vijf jaar bedragen.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
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vorderingen ten minste drie jaar bedragen. vorderingen ten minste vijf jaar bedragen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar bedragen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste vijf jaar bedragen.

Or. en

Amendement 946
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar 
bedragen.

3. De verjaringstermijnen worden 
vastgesteld door de lidstaten met 
inachtneming van hun procesrecht.

Or. es

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten minste drie jaar bedragen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijnen voor het instellen van 
vorderingen ten hoogste één jaar bedragen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
verjaringstermijn wordt opgeschort of, 
afhankelijk van het nationale recht, wordt 
onderbroken zodra een eiser actie 
onderneemt door een vordering in te 
dienen of de vordering ter kennis te 
brengen van de werkgever, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie of het orgaan voor gelijke 
behandeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat een 4. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
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verjaringstermijn wordt opgeschort of, 
afhankelijk van het nationale recht, wordt 
onderbroken zodra een eiser actie 
onderneemt door een vordering in te 
dienen of de vordering ter kennis te 
brengen van de werkgever, de 
werknemersvertegenwoordigers, de 
arbeidsinspectie of het orgaan voor gelijke 
behandeling.

verjaringstermijn wordt opgeschort of, 
afhankelijk van het nationale recht, wordt 
onderbroken zodra een eiser actie 
onderneemt door een vordering in te 
dienen.

Or. en

Amendement 950
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Proceskosten en juridische kosten

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het 
gelijk worden gesteld, hebben het recht 
om van de verweerder, bovenop een 
eventuele andere schadevergoeding, ook 
redelijke proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader 
van een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Or. es
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Motivering

De proceskosten en juridische kosten worden geregeld in de wetgeving van elke lidstaat.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Proceskosten en juridische kosten

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het 
gelijk worden gesteld, hebben het recht 
om van de verweerder, bovenop een 
eventuele andere schadevergoeding, ook 
redelijke proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader 
van een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Or. en

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Proceskosten en juridische kosten

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het 
gelijk worden gesteld, hebben het recht 
om van de verweerder, bovenop een 
eventuele andere schadevergoeding, ook 
redelijke proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader 
van een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het 
gelijk worden gesteld, hebben het recht 
om van de verweerder, bovenop een 
eventuele andere schadevergoeding, ook 
redelijke proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 

Schrappen
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vorderen. Verweerders die in het kader 
van een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Or. en

Amendement 954
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het 
gelijk worden gesteld, hebben het recht 
om van de verweerder, bovenop een 
eventuele andere schadevergoeding, ook 
redelijke proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader 
van een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

De lidstaten stellen, in overeenstemming 
met hun rechtsstelsels, de criteria vast 
voor de verrekening van proceskosten en 
gerechtelijke kosten in het kader van 
klachten met betrekking tot 
beloningsdiscriminatie.

Or. it
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Amendement 955
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader 
van een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen.

Or. en

Amendement 956
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader 
van een vordering wegens 

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen.
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beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Or. en

Amendement 957
Atidzhe Alieva-Veli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het 
gelijk worden gesteld, hebben het recht 
om van de verweerder, bovenop een 
eventuele andere schadevergoeding, ook 
redelijke proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

De lidstaten bepalen in overeenstemming 
met hun rechtsstelsels en nationale 
wetgeving de hoogte van de proceskosten 
en juridische kosten in het kader van 
vorderingen in verband met 
beloningsdiscriminatie.

Or. en

Amendement 958
Annika Bruna
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen. 
Verweerders die in het gelijk zijn gesteld 
na een klacht hebben recht op een 
schadeloosstelling uit overheidsmiddelen 
om hun proceskosten en vergoedingen 
voor deskundigen gedeeltelijk of volledig 
te dekken indien zij deze kosten niet van 
de eisers hebben kunnen terugvorderen.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
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andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben het recht om proceskosten, 
vergoedingen voor deskundigen en andere 
kosten terug te vorderen van de eiser(s).

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s).
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de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

Eisers die in het kader van een vordering 
wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s).

Or. en

Amendement 962
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisers die in het kader van een vordering Eisers die in het kader van een vordering 
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wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben niet het recht om 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen van de eiser(s), tenzij de 
vordering te kwader trouw is ingesteld, 
duidelijk lichtzinnig was of wanneer het 
gezien de specifieke omstandigheden van 
de zaak kennelijk onredelijk wordt geacht 
deze kosten niet terug te vorderen.

wegens beloningsdiscriminatie in het gelijk 
worden gesteld, hebben het recht om van 
de verweerder, bovenop een eventuele 
andere schadevergoeding, ook redelijke 
proceskosten, vergoedingen voor 
deskundigen en andere kosten terug te 
vorderen. Verweerders die in het kader van 
een vordering wegens 
beloningsdiscriminatie in het gelijk worden 
gesteld, hebben het recht om proceskosten, 
vergoedingen voor deskundigen en andere 
kosten terug te vorderen van de eiser(s), 
overeenkomstig de regels die zijn 
vastgelegd in de nationale wetgeving.

Or. it

Amendement 963
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen uit het vorige lid zijn niet 
van toepassing op micro-ondernemingen 
(minder dan tien werknemers). Op hen is 
de algemene geldende wetgeving van 
toepassing.

Or. es

Motivering

Het zou onredelijk en onevenredig zijn dat micro-ondernemingen de kosten niet kunnen 
terugvorderen.

Amendement 964
Jeroen Lenaers
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties Straffen

Or. en

Amendement 965
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast ten aanzien van de sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op nationale 
bepalingen die zijn vastgesteld op grond 
van deze richtlijn en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden uitgevoerd. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van die 
voorschriften en maatregelen alsook van 
latere wijzigingen daarvan.

1. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast ten aanzien van de sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op nationale 
bepalingen die zijn vastgesteld op grond 
van deze richtlijn en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden uitgevoerd. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van die 
voorschriften en maatregelen alsook van 
latere wijzigingen daarvan. De Commissie 
maakt dergelijke normen en maatregelen 
jaarlijks bekend zodat de lidstaten beste 
praktijken kunnen uitwisselen.

Or. es

Amendement 966
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast ten aanzien van de sancties die van 

1. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast ten aanzien van de straffen die van 
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toepassing zijn op inbreuken op nationale 
bepalingen die zijn vastgesteld op grond 
van deze richtlijn en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden uitgevoerd. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van die 
voorschriften en maatregelen alsook van 
latere wijzigingen daarvan.

toepassing zijn op inbreuken op nationale 
bepalingen die zijn vastgesteld op grond 
van deze richtlijn en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden uitgevoerd. De straffen 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn en kunnen boetes 
omvatten. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van die 
voorschriften en maatregelen alsook van 
latere wijzigingen daarvan.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast ten aanzien van de sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op nationale 
bepalingen die zijn vastgesteld op grond 
van deze richtlijn en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden uitgevoerd. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van die 
voorschriften en maatregelen alsook van 
latere wijzigingen daarvan.

1. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast ten aanzien van de sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op nationale 
bepalingen die zijn vastgesteld op grond 
van deze richtlijn en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden uitgevoerd. De sancties 
moeten doeltreffend en evenredig zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie onverwijld 
in kennis van die voorschriften en 
maatregelen alsook van latere wijzigingen 
daarvan.

Or. en

Amendement 968
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken 
op de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid. Zij 
stellen een minimumniveau voor deze 
boetes vast om een daadwerkelijk 
afschrikkend effect te waarborgen. Bij het 
bepalen van de hoogte van de boetes wordt 
rekening gehouden met:

2. Indien er boetes worden opgelegd, 
wordt bij het bepalen van de hoogte ervan 
rekening gehouden met:

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes vast om 
een daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes vast op 
basis van bijvoorbeeld de brutojaaromzet 
van de werkgever of de totale loonsom van 
de werkgever en zien erop toe dat dit 
minimumniveau evenredig is en een 
daadwerkelijk afschrikkend effect heeft. 
Bij het bepalen van de hoogte van de 
boetes wordt rekening gehouden met:

Or. en

Amendement 970
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes vast om 
een daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
percentage vast op basis van de 
brutojaaromzet van de werkgever als 
minimumniveau voor deze boetes en 
zorgen ervoor dat dit minimumniveau 
evenredig is en een daadwerkelijk 
afschrikkend effect heeft. Bij het bepalen 
van de hoogte van de boetes wordt 
rekening gehouden met:

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes vast om 
een daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
percentage vast op basis van de 
brutojaaromzet van de werkgever als 
minimumniveau voor deze boetes en 
zorgen ervoor dat dit minimumniveau 
evenredig is en een daadwerkelijk 
afschrikkend effect heeft. Bij het bepalen 
van de hoogte van de boetes wordt 
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rekening gehouden met:

Or. en

Amendement 972
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes vast om 
een daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
percentage vast op basis van de 
brutojaaromzet van de werkgever als 
minimumniveau voor deze boetes en 
zorgen ervoor dat dit minimumniveau 
evenredig is en een daadwerkelijk 
afschrikkend effect heeft. Bij het bepalen 
van de hoogte van de boetes wordt 
rekening gehouden met:

Or. en

Amendement 973
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes vast om 
een daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes, dat in 
verhouding staat tot de omvang van de 
onderneming in kwestie, vast om een 



PE699.049v01-00 120/184 AM\1241226NL.docx

NL

van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

Or. es

Amendement 974
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
minimumniveau voor deze boetes vast om 
een daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
evenredig minimumniveau voor deze 
boetes vast om een daadwerkelijk 
afschrikkend effect te waarborgen. Bij het 
bepalen van de hoogte van de boetes wordt 
rekening gehouden met:

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
boetes worden opgelegd voor inbreuken op 
de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid. Zij stellen een 
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minimumniveau voor deze boetes vast om 
een daadwerkelijk afschrikkend effect te 
waarborgen. Bij het bepalen van de hoogte 
van de boetes wordt rekening gehouden 
met:

minimumniveau voor deze boetes vast. Bij 
het bepalen van de hoogte van de boetes 
kan rekening gehouden worden met:

Or. en

Amendement 976
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de ernst en duur van de inbreuk; (a) de ernst en de duur van de inbreuk 
en of er sprake is van herhaalde 
inbreuken;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de ernst en duur van de inbreuk; (a) de ernst en de duur van de inbreuk 
en of er sprake is van herhaalde 
inbreuken.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) andere verzwarende of 
verzachtende factoren die van toepassing 
zijn op de omstandigheden van de zaak.

(c) andere verzwarende of 
verzachtende factoren die van toepassing 
zijn op de omstandigheden van de zaak, 
bijvoorbeeld wanneer bij de 
beloningsdiscriminatie naast gender nog 
andere discriminatiegronden of relevante 
verzachtende factoren een rol spelen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) andere verzwarende of 
verzachtende factoren die van toepassing 
zijn op de omstandigheden van de zaak.

(c) andere verzwarende of 
verzachtende factoren die van toepassing 
zijn op de omstandigheden van de zaak, 
bijvoorbeeld wanneer bij de 
beloningsdiscriminatie naast gender nog 
andere discriminatiegronden of relevante 
verzachtende factoren een rol spelen.

Or. en

Amendement 980
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) andere verzwarende of 
verzachtende factoren die van toepassing 
zijn op de omstandigheden van de zaak.

(c) andere verzwarende factoren die 
van toepassing zijn op de omstandigheden 
van de zaak, bijvoorbeeld wanneer bij de 
beloningsdiscriminatie naast gender nog 
andere discriminatiegronden of relevante 
verzachtende factoren een rol spelen.

Or. en

Amendement 981
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen specifieke 
sancties vast die moeten worden opgelegd 
in geval van herhaalde inbreuken op de 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot gelijke beloning van mannen en 
vrouwen, zoals intrekking van door de 
overheid verleende voordelen of tijdelijke 
uitsluiting van de verlening van financiële 
prikkels.

3. De lidstaten stellen specifieke 
sancties vast die moeten worden opgelegd 
in geval van herhaalde inbreuken op de 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot gelijke beloning van mannen en 
vrouwen, zoals intrekking van door de 
overheid verleende voordelen of tijdelijke 
uitsluiting van de verlening van financiële 
prikkels. Inbreuken ten aanzien van 
verschillende werknemers gedurende 
dezelfde periode worden niet beschouwd 
als een herhaalde inbreuk.

Or. es

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen specifieke 
sancties vast die moeten worden opgelegd 
in geval van herhaalde inbreuken op de 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot gelijke beloning van mannen en 
vrouwen, zoals intrekking van door de 
overheid verleende voordelen of tijdelijke 
uitsluiting van de verlening van financiële 
prikkels.

3. De lidstaten stellen specifieke 
sancties vast die moeten worden opgelegd 
in geval van herhaalde of ernstige 
inbreuken op de rechten en verplichtingen 
met betrekking tot gelijke beloning van 
mannen en vrouwen, zoals intrekking van 
door de overheid verleende voordelen of 
tijdelijke uitsluiting van de verlening van 
financiële prikkels.

Or. en

Amendement 983
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen specifieke 
sancties vast die moeten worden opgelegd 
in geval van herhaalde inbreuken op de 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot gelijke beloning van mannen en 
vrouwen, zoals intrekking van door de 
overheid verleende voordelen of tijdelijke 
uitsluiting van de verlening van financiële 
prikkels.

3. De lidstaten stellen specifieke 
straffen vast die moeten worden opgelegd 
in geval van herhaalde inbreuken op de 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot gelijke beloning van mannen en 
vrouwen, zoals intrekking van door de 
overheid verleende voordelen of tijdelijke 
uitsluiting van de verlening van financiële 
prikkels.

Or. en

Amendement 984
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
sancties waarin is voorzien, in de praktijk 
daadwerkelijk worden toegepast.

4. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
straffen waarin is voorzien, in de praktijk 
daadwerkelijk worden toegepast.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten leggen in het geval 
van het niet-handelen of ontoereikend 
handelen door de raad van bestuur 
overeenkomstig artikel 9 in voorkomend 
geval boetes op wegens het niet uitvoeren 
van zijn taken uit hoofde van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 986
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Organen voor gelijke behandeling 
en toezichtsorganen mogen niet worden 
gefinancierd met de opbrengsten uit 
boetes.

Or. es
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Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd te voorkomen dat het aanspannen van procedures wordt 
aangemoedigd en dat de onafhankelijkheid van organen in het gedrang komt.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten zien erop toe dat 
krachtens artikel 26 van deze richtlijn 
opgerichte toezichtsorganen tevens 
bevoegd zijn om financiële sancties en 
straffen op te leggen wegens niet-
nakoming van de verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 7, 8 en 9.

Or. en

Amendement 988
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke beloning in het kader van 
overheidsopdrachten of concessies

Gelijke beloning in het kader van 
overheidsopdrachten of concessies en 
toegang tot overheidsfinanciering

Or. pt

Amendement 989
Sandra Pereira
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De passende maatregelen die de 
lidstaten nemen overeenkomstig artikel 30, 
lid 3, van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 18, 
lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU en 
artikel 36, lid 2, van Richtlijn 2014/25/EU, 
omvatten maatregelen die ervoor zorgen 
dat ondernemers bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten of concessies voldoen 
aan de verplichtingen inzake gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De passende maatregelen die de 
lidstaten nemen overeenkomstig artikel 30, 
lid 3, van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 18, 
lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU en 
artikel 36, lid 2, van Richtlijn 2014/25/EU, 
omvatten maatregelen die ervoor zorgen 
dat ondernemers bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten of concessies voldoen 
aan de verplichtingen inzake gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid en 
eventuele collectieve overeenkomsten die 
van toepassing zijn op de desbetreffende 
sector of het desbetreffende geografische 
gebied, naleven.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De passende maatregelen die de 
lidstaten nemen overeenkomstig artikel 30, 
lid 3, van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 18, 
lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU en 
artikel 36, lid 2, van Richtlijn 2014/25/EU, 
omvatten maatregelen die ervoor zorgen 
dat ondernemers bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten of concessies voldoen 
aan de verplichtingen inzake gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid.

1. De passende maatregelen die de 
lidstaten nemen overeenkomstig artikel 30, 
lid 3, van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 18, 
lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU en 
artikel 36, lid 2, van Richtlijn 2014/25/EU, 
omvatten maatregelen die ervoor zorgen 
dat ondernemers bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten of concessies voldoen 
aan de verplichtingen inzake gelijke 
beloning van mannen en vrouwen in al 
hun verscheidenheid voor gelijke of 
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gelijkwaardige arbeid.

Or. en

Amendement 991
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten gunnen geen opdrachten 
aan ondernemingen die het beginsel van 
gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid niet 
eerbiedigen of die eventuele collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de desbetreffende sector of het 
desbetreffende geografische gebied, niet 
naleven.

Or. pt

Amendement 992
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Lidstaten geven ondernemingen 
die het beginsel van gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid niet eerbiedigen of 
die eventuele collectieve overeenkomsten 
die van toepassing zijn op de 
desbetreffende sector of het 
desbetreffende geografische gebied, niet 
naleven, geen toegang tot 
overheidsfinanciering, met inbegrip van 
financiering met EU-middelen.

Or. pt
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, kunnen zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, of daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, indien zij met 
alle passende middelen kunnen aantonen 
dat de in lid 1 genoemde verplichtingen 
zijn geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen of omdat er in een 
categorie van werknemers 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen van meer dan 5 % bestaan die 
door de werkgever niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
en genderneutrale criteria. Dit laat andere 
rechten of verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, kunnen zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, of daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, indien zij met 
alle passende middelen kunnen aantonen 
dat de in lid 1 genoemde verplichtingen 
zijn geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen. Dit laat andere rechten of 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, kunnen zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, of daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, indien zij met 
alle passende middelen kunnen aantonen 
dat de in lid 1 genoemde verplichtingen 
zijn geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen of omdat er in een 
categorie van werknemers 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen van meer dan 5 % bestaan die 
door de werkgever niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria. Dit laat andere 
rechten of verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, moeten zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, indien zij met alle 
passende middelen kunnen aantonen dat de 
in lid 1 genoemde verplichtingen zijn 
geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen of omdat er in een 
categorie van werknemers 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen bestaan die door de werkgever 
niet worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en genderneutrale criteria. Dit 
laat andere rechten of verplichtingen uit 
hoofde van Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.

Or. en
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Amendement 995
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, kunnen zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, of daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, indien zij met 
alle passende middelen kunnen aantonen 
dat de in lid 1 genoemde verplichtingen 
zijn geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen of omdat er in een 
categorie van werknemers 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen van meer dan 5 % bestaan die 
door de werkgever niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria. Dit laat andere 
rechten of verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, kunnen zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, of daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, indien zij met 
alle passende middelen kunnen aantonen 
dat de in lid 1 genoemde verplichtingen 
zijn geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen of omdat er in een 
categorie van werknemers 
beloningsverschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers van meer dan 
5 % bestaan die door de werkgever niet 
worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve en geslachtsneutrale criteria. 
Dit laat andere rechten of verplichtingen 
uit hoofde van Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.

Or. en
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Amendement 996
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, kunnen zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, of daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, indien zij met 
alle passende middelen kunnen aantonen 
dat de in lid 1 genoemde verplichtingen 
zijn geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen of omdat er in een 
categorie van werknemers 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen van meer dan 5 % bestaan die 
door de werkgever niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve en 
genderneutrale criteria. Dit laat andere 
rechten of verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.

2. De lidstaten overwegen de 
aanbestedende diensten in voorkomend 
geval sancties en beëindigingsvoorwaarden 
te laten invoeren om de naleving van het 
beginsel van gelijke beloning bij de 
uitvoering van overheidsopdrachten en 
concessies te waarborgen. Wanneer de 
autoriteiten van de lidstaten handelen in 
overeenstemming met artikel 38, lid 7, 
punt a), van Richtlijn 2014/23/EU, 
artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 80, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU in samenhang 
met artikel 57, lid 4, punt a), van 
Richtlijn 2014/24/EU, kunnen zij een 
ondernemer uitsluiten van deelname aan 
een procedure voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten, of daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, indien zij met 
alle passende middelen kunnen aantonen 
dat de in lid 1 genoemde verplichtingen 
zijn geschonden omdat 
beloningstransparantieverplichtingen niet 
zijn nagekomen of omdat er in een 
categorie van werknemers 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen van meer dan 5 % bestaan die 
door de werkgever niet worden 
gerechtvaardigd op basis van objectieve 
criteria die geen onderscheid maken 
tussen mannen en vrouwen. Dit laat 
andere rechten of verplichtingen uit hoofde 
van Richtlijn 2014/23/EU, 
Richtlijn 2014/24/EU of 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Intersectionaliteit

1. De lidstaten treffen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
gerechtelijke procedures ter handhaving 
van de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, directe en indirecte 
discriminatie op grond van geslacht ten 
aanzien van alle elementen en 
voorwaarden van beloning wordt 
afgeschaft.
2. In overeenstemming met lid 1 treffen de 
lidstaten de noodzakelijke maatregelen 
om ervoor te zorgen dat in gerechtelijke 
procedures ter handhaving van de rechten 
en verplichtingen met betrekking tot 
gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid, de rechter of een 
andere bevoegde instantie zich naar 
behoren buigt over het bestaan van 
discriminatie op grond van geslacht in 
samenhang met een andere 
discriminatiegrond waarvoor 
bescherming uit hoofde van 
Richtlijn 2000/43/EG en 
Richtlijn 2000/78/EG geldt en deze 
discriminatie terdege in aanmerking 
neemt voor materiële en procedurele 
doeleinden.
3. De lidstaten, de werkgevers, de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
krachtens artikel 26 aangewezen organen 
voor gelijke behandeling en 
toezichtsorganen stippelen en voeren 
specifieke acties uit om gevallen vast te 
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stellen en aan te pakken waarin 
beloningsdiscriminatie op grond van 
geslacht en andere discriminatiegronden 
elkaar overlappen. Zij kunnen ook 
praktijken of criteria analyseren en 
herzien die eventueel discriminerend zijn 
en oplossingen zoeken voor de problemen 
waarmee vrouwen te kampen hebben die 
op een bepaalde werkplek of binnen een 
bepaalde sector geconfronteerd worden 
met intersectionele vormen van 
discriminatie.
4. Wanneer de toezichtsorganen gegevens 
van werkgevers verzamelen, houden zij bij 
de analyse van deze gegevens indien 
mogelijk rekening met meervoudige en 
intersectionele vormen van discriminatie. 
De krachtens deze richtlijn verzamelde 
gegevens moeten beschikbaar zijn voor 
gebruik om andere vormen van 
discriminatie op te heffen en/of aan te 
vechten voor de rechter, met name met 
betrekking tot beloning als bedoeld in 
artikel 3, lid 3, van deze richtlijn, als 
vastgesteld in Richtlijn 2000/43/EG en 
Richtlijn 2000/78/EG.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het feit dat werknemers en 
werknemersvertegenwoordigers hun 
rechten inzake gelijke beloning van 
mannen en vrouwen hebben uitgeoefend, 
mag geen grond zijn om hen minder 

1. Het feit dat werknemers en 
werknemersvertegenwoordigers hun 
rechten op het gebied van non-
discriminatie op grond van geslacht 
inzake arbeidsvoorwaarden, waaronder 
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gunstig te behandelen. beloning, hebben uitgeoefend, mag geen 
grond zijn om hen minder gunstig te 
behandelen.

Or. en

Amendement 999
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het feit dat werknemers en 
werknemersvertegenwoordigers hun 
rechten inzake gelijke beloning van 
mannen en vrouwen hebben uitgeoefend, 
mag geen grond zijn om hen minder 
gunstig te behandelen.

1. Het feit dat werknemers en 
vakbondsvertegenwoordigers hun rechten 
inzake gelijke beloning van mannen en 
vrouwen hebben uitgeoefend, mag geen 
grond zijn om hen minder gunstig te 
behandelen.

Or. it

Amendement 1000
Elżbieta Rafalska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun interne 
rechtsorde de nodige maatregelen op om 
werknemers, met inbegrip van 
werknemersvertegenwoordigers als 
bedoeld in het nationale recht en/of de 
nationale praktijk, te beschermen tegen 
ontslag of andere nadelige behandeling 
waarmee de werkgever reageert op een 
klacht binnen de onderneming of op een 
juridische procedure om de naleving van 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot gelijke beloning van mannen en 
vrouwen af te dwingen.

2. De lidstaten nemen in hun interne 
rechtsorde de nodige maatregelen op om 
werknemers, als bedoeld in het nationale 
recht en/of de nationale praktijk, te 
beschermen tegen ontslag of andere 
nadelige behandeling waarmee de 
werkgever reageert op een klacht binnen de 
onderneming of op een juridische 
procedure om de naleving van rechten of 
verplichtingen met betrekking tot gelijke 
beloning van mannen en vrouwen af te 
dwingen.
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Or. pl

Amendement 1001
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen in hun interne 
rechtsorde de nodige maatregelen op om 
werknemers, met inbegrip van 
werknemersvertegenwoordigers als 
bedoeld in het nationale recht en/of de 
nationale praktijk, te beschermen tegen 
ontslag of andere nadelige behandeling 
waarmee de werkgever reageert op een 
klacht binnen de onderneming of op een 
juridische procedure om de naleving van 
rechten of verplichtingen met betrekking 
tot gelijke beloning van mannen en 
vrouwen af te dwingen.

2. De lidstaten nemen in hun interne 
rechtsorde de nodige maatregelen op om 
werknemers, met inbegrip van hun 
vakbondsvertegenwoordigers als bedoeld 
in het nationale recht en/of de nationale 
praktijk, te beschermen tegen ontslag of 
andere nadelige behandeling waarmee de 
werkgever reageert op een klacht binnen de 
onderneming of op een juridische 
procedure om de naleving van rechten of 
verplichtingen met betrekking tot gelijke 
beloning van mannen en vrouwen af te 
dwingen.

Or. it

Amendement 1002
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Intersectionaliteit

 1. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gerechtelijke procedures ter handhaving 
van de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
rechtbanken, de organen voor gelijke 
behandeling en andere bevoegde 
instanties het bestaan van andere 
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discriminatiegronden waarvoor 
bescherming uit hoofde van 
Richtlijn 2000/43/EG en 
Richtlijn 2000/78/EG geldt naar behoren 
onder de loep nemen en deze 
discriminatie in aanmerking nemen voor 
materiële en procedurele doeleinden. 
2. De lidstaten, werkgevers, 
werknemersvertegenwoordigers, organen 
voor gelijke behandeling en krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorganen 
houden bij de uitvoering van en 
rapportage over 
beloningstransparantiemaatregelen 
indien mogelijk rekening met het bestaan 
van intersectionele vormen van 
discriminatie, en stippelen en voeren 
specifieke maatregelen uit voor het 
vaststellen en aanpakken van situaties 
waarbij naast beloningsdiscriminatie op 
grond van gender ook andere 
discriminatiegronden een rol spelen. Zij 
kunnen ook praktijken of criteria 
analyseren en herzien die eventueel 
discriminerend zijn en oplossingen zoeken 
voor de problemen waarmee vrouwen te 
kampen hebben die op een bepaalde 
werkplek of binnen een bepaalde sector 
geconfronteerd worden met 
intersectionele vormen van discriminatie. 
3. Wanneer organen voor gelijke 
behandeling gegevens van werkgevers 
verzamelen, houden zij bij de analyse van 
deze gegevens indien mogelijk rekening 
met meervoudige en intersectionele 
vormen van discriminatie. 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Intersectionaliteit

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gerechtelijke procedures ter handhaving 
van de rechten en verplichtingen met 
betrekking tot gelijke beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, de 
rechtbanken, de organen voor gelijke 
behandeling en andere bevoegde 
instanties het bestaan van andere 
discriminatiegronden waarvoor 
bescherming uit hoofde van 
Richtlijn 2000/43/EG en 
Richtlijn 2000/78/EG geldt naar behoren 
onder de loep nemen en deze 
discriminatie in aanmerking nemen voor 
materiële en procedurele doeleinden.
2. De lidstaten, werkgevers, 
werknemersvertegenwoordigers, organen 
voor gelijke behandeling en krachtens 
artikel 26 aangewezen toezichtsorganen 
houden bij de uitvoering van en 
rapportage over 
beloningstransparantiemaatregelen 
indien mogelijk rekening met het bestaan 
van intersectionele vormen van 
discriminatie, en stippelen en voeren 
specifieke maatregelen uit voor het 
vaststellen en aanpakken van situaties 
waarbij naast beloningsdiscriminatie op 
grond van gender ook andere 
discriminatiegronden een rol spelen. Zij 
kunnen ook praktijken of criteria 
analyseren en herzien die eventueel 
discriminerend zijn en oplossingen zoeken 
voor de problemen waarmee vrouwen te 
kampen hebben die op een bepaalde 
werkplek of binnen een bepaalde sector 
geconfronteerd worden met 
intersectionele vormen van discriminatie.
3. Wanneer organen voor gelijke 
behandeling gegevens van werkgevers 
verzamelen, houden zij bij de analyse van 
deze gegevens indien mogelijk rekening 
met meervoudige en intersectionele 
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vormen van discriminatie.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Discriminatie op meerdere gronden

De lidstaten treffen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
gerechtelijke procedures in verband met 
de handhaving van de rechten en 
verplichtingen met betrekking tot gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid, de rechter of een andere bevoegde 
instantie zich naar behoren buigt over het 
bestaan van discriminatie op grond van 
geslacht in samenhang met een andere 
discriminatiegrond waarvoor 
bescherming uit hoofde van 
Richtlijn 2000/43/EG en 
Richtlijn 2000/78/EG geldt en deze 
discriminatie terdege in aanmerking 
neemt voor materiële en procedurele 
doeleinden.

Or. en

Amendement 1005
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoering van deze richtlijn 
mag onder geen beding een reden vormen 

Schrappen
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om het beschermingsniveau op de door de 
richtlijn bestreken terreinen te verlagen.

Or. es

Motivering

Met het oog op de aard van deze richtlijn, die is gebaseerd op minimumvereisten, moet dit lid 
worden verwijderd.

Amendement 1006
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van arbeidsinspecties of andere organen die 
de rechten van werknemers handhaven, 
met inbegrip van de sociale partners, zijn 
de overeenkomstig Richtlijn 2006/54/EG 
opgerichte nationale organen voor gelijke 
behandeling bevoegd voor 
aangelegenheden die binnen het 
toepassingsgebied van de onderhavige 
richtlijn vallen.

1. Onverminderd de bevoegdheden 
van arbeidsinspecties of andere organen die 
de rechten van werknemers handhaven, 
met inbegrip van de 
werknemersorganisaties, verlenen de 
overeenkomstig Richtlijn 2006/54/EG 
opgerichte nationale organen voor gelijke 
behandeling ondersteuning voor 
aangelegenheden die binnen het 
toepassingsgebied van de onderhavige 
richtlijn vallen.

Or. pt

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten treffen maatregelen 
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om ervoor te zorgen dat de sociale 
partners, met inachtneming van hun 
autonomie, kunnen worden geraadpleegd 
en bij de werking van organen voor 
gelijke behandeling kunnen worden 
betrokken.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten treffen maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de sociale 
partners, met inachtneming van hun 
autonomie, kunnen worden geraadpleegd 
en bij de werking van organen voor 
gelijke behandeling kunnen worden 
betrokken.

Or. en

Amendement 1009
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten voorzien de organen 
voor gelijke behandeling van de middelen 
die zij nodig hebben om hun taken met 
betrekking tot de eerbiediging van het recht 
op gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid op een doeltreffende wijze te 
vervullen. De lidstaten overwegen om 
bedragen die op grond van artikel 20 als 

3. De lidstaten voorzien de organen 
voor gelijke behandeling van de middelen 
die zij nodig hebben om hun taken met 
betrekking tot de eerbiediging van het recht 
op gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid op een doeltreffende wijze te 
vervullen.
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boetes worden geïnd, aan de organen voor 
gelijke behandeling toe te wijzen.

Or. es

Motivering

Deze zin moet worden verwijderd teneinde de onafhankelijkheid van organen voor gelijke 
behandeling te waarborgen.

Amendement 1010
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten voorzien de organen 
voor gelijke behandeling van de middelen 
die zij nodig hebben om hun taken met 
betrekking tot de eerbiediging van het recht 
op gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid op een doeltreffende wijze te 
vervullen. De lidstaten overwegen om 
bedragen die op grond van artikel 20 als 
boetes worden geïnd, aan de organen voor 
gelijke behandeling toe te wijzen.

3. De lidstaten voorzien de organen 
voor gelijke behandeling van aanvullende 
middelen en zorgen ervoor dat zij 
beschikken over toereikende middelen en 
voldoende capaciteit om hun nieuwe taken 
met betrekking tot de eerbiediging van het 
recht op gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid op een doeltreffende 
wijze te vervullen. De lidstaten overwegen 
om boven op de aan de organen voor 
gelijke behandeling toegewezen nationale 
middelen bovendien de bedragen die op 
grond van artikel 20 als boetes worden 
geïnd, aan de organen voor gelijke 
behandeling toe te wijzen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten voorzien de organen 
voor gelijke behandeling van de middelen 
die zij nodig hebben om hun taken met 
betrekking tot de eerbiediging van het recht 
op gelijke beloning van mannen en 
vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid op een doeltreffende wijze te 
vervullen. De lidstaten overwegen om 
bedragen die op grond van artikel 20 als 
boetes worden geïnd, aan de organen voor 
gelijke behandeling toe te wijzen.

3. De lidstaten voorzien de organen 
voor gelijke behandeling, het 
toezichtsorgaan en de arbeidsinspecties 
van de middelen die zij nodig hebben om 
hun nieuwe of aanvullende taken met 
betrekking tot de eerbiediging van het recht 
op gelijke beloning van mannen en 
vrouwen in al hun verscheidenheid voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid op een 
doeltreffende wijze te vervullen. De 
lidstaten overwegen om bedragen die op 
grond van artikel 20 als boetes worden 
geïnd, aan de organen voor gelijke 
behandeling toe te wijzen.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
Arbeidsinspecties

De lidstaten treffen actieve maatregelen 
om te zorgen voor de noodzakelijke 
middelen, waaronder opleiding en 
capaciteit, nauwe samenwerking en 
coördinatie van arbeidsinspecties met 
betrekking tot hun bevoegdheden 
overeenkomstig deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor een 
consistent toezicht op de toepassing van 
het beginsel van gelijke beloning van 
vrouwen en mannen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid en op de handhaving 
van alle beschikbare rechtsmiddelen.

1. De lidstaten zorgen voor een 
consistent toezicht op de toepassing van 
het beginsel van gelijke beloning van 
vrouwen en mannen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid en op de handhaving 
van alle beschikbare rechtsmiddelen en 
sanctieregelingen.

Or. en

Amendement 1014
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau.

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen en zorgt voor 
toereikende middelen voor de goede 
werking van dat orgaan. Het 
toezichtsorgaan kan deel uitmaken van een 
bestaand orgaan of een bestaande structuur 
op nationaal niveau, afhankelijk van de 
nationale institutionele context voor de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning. Het werkt nauw samen met de 
sociale partners die betrokken zijn bij de 
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toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning.

Or. en

Amendement 1015
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau.

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau. Het kan eveneens worden 
aangezet tot samenwerking met de 
arbeidsinspecties of andere organen die 
zijn belast met de handhaving van de 
rechten van werknemers, met inbegrip 
van de sociale partners.

Or. fr

Amendement 1016
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 

2. Het toezicht op en de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn zijn de 
verantwoordelijkheid van het orgaan voor 
gelijke behandeling van elke lidstaat, dat 
in dit kader samenwerkt met de 
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van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau.

arbeidsinspectie.

Or. es

Motivering

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel moet de oprichting van nieuwe overheidsorganen 
naast degene die al bestaan op grond van Richtlijn 2006/54/EG worden voorkomen en moet 
de samenhang met deze richtlijn worden gewaarborgd.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau.

2. Elke lidstaat wijst een tripartiet 
orgaan (“toezichtsorgaan”) aan voor het 
toezicht op en de uitvoering van de 
nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal niveau 
en kan als toezichthoudend orgaan 
bevoegd zijn om onder meer financiële 
sancties op te leggen voor de niet-naleving 
van de uitvoeringsbepalingen.

Or. en

Amendement 1018
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, 
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau.

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau. Het werkt nauw samen met de 
sociale partners die betrokken zijn bij de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning.

Or. en

Amendement 1019
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau.

2. Elke lidstaat wijst een of meerdere 
organen (“toezichtsorgaan”) aan die 
worden belast met het toezicht op en de 
ondersteuning van de uitvoering van de 
nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van het toezichtsorgaan. Het 
toezichtsorgaan kan deel uitmaken van een 
bestaand orgaan of een bestaande structuur 
op nationaal niveau.

Or. hu

Motivering

Overlappende bevoegdheden, onnodige administratieve belasting (oprichten van een nieuw 
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orgaan) en aanzienlijke financiële lasten (werkingskosten, personele middelen) moeten 
worden vermeden. Aangezien de bevoegdheden van het aan te wijzen orgaan verder gaan dan 
de huidige taken van de organen voor gelijke behandeling (en in veel gevallen statistische 
taken omvatten), is het belangrijk dat de lidstaten de mogelijkheid hebben de taken over 
verschillende bestaande organen te verdelen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst een orgaan 
(“toezichtsorgaan”) aan voor het toezicht 
op en de ondersteuning van de uitvoering 
van de nationale wettelijke bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn en treft de 
nodige regelingen voor de goede werking 
van dat orgaan. Het toezichtsorgaan kan 
deel uitmaken van een bestaand orgaan of 
een bestaande structuur op nationaal 
niveau.

2. Elke lidstaat wijst een tripartiet 
orgaan (“toezichtsorgaan”) aan voor het 
toezicht op en de ondersteuning van de 
uitvoering van de nationale wettelijke 
bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn 
en treft de nodige regelingen en zorgt voor 
toereikende middelen voor de goede 
werking van dat orgaan. Het 
toezichtsorgaan kan deel uitmaken van een 
bestaand orgaan of een bestaande structuur 
op nationaal niveau.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat het 
toezichtsorgaan over toereikende 
middelen beschikt om zijn taken uit te 
voeren.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bewustmaking van publieke en 
particuliere ondernemingen en 
organisaties, de sociale partners en het 
grote publiek teneinde het beginsel van 
gelijke beloning en het recht op 
beloningstransparantie te bevorderen;

(a) bewustmaking van publieke en 
particuliere ondernemingen en 
organisaties, de sociale partners en het 
grote publiek teneinde het beginsel van 
gelijke beloning en het recht op 
beloningstransparantie te bevorderen, 
onder meer door het communiceren over 
en het delen van goede praktijken en 
initiatieven van werkgevers met de 
mogelijkheid tot instelling van een 
officieel keurmerk of certificaat voor 
bedrijven die zich houden aan 
beloningstransparantie ten aanzien van 
de vastgestelde regels voor gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid alsmede van een openbare lijst met 
bedrijven die zich daar niet aan houden;

Or. en

Amendement 1023
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bewustmaking van publieke en 
particuliere ondernemingen en 
organisaties, de sociale partners en het 
grote publiek teneinde het beginsel van 

a) bewustmaking van publieke en 
particuliere ondernemingen en 
organisaties, de sociale partners en het 
grote publiek teneinde het beginsel van 
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gelijke beloning en het recht op 
beloningstransparantie te bevorderen;

gelijke beloning voor mannen en vrouwen 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid te 
bevorderen;

Or. es

Motivering

Het recht dat bij artikel 157 VWEU wordt vastgesteld is het recht op gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. Er bestaat geen recht op 
beloningstransparantie.

Amendement 1024
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bewustmaking van publieke en 
particuliere ondernemingen en 
organisaties, de sociale partners en het 
grote publiek teneinde het beginsel van 
gelijke beloning en het recht op 
beloningstransparantie te bevorderen;

(a) bewustmaking en begeleiding van 
publieke en particuliere ondernemingen en 
organisaties, de sociale partners en het 
grote publiek teneinde het beginsel van 
gelijke beloning en het recht op 
beloningstransparantie te bevorderen;

Or. fr

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpakken van de oorzaken 
van het beloningsverschil tussen mannen 
en vrouwen en het ontwikkelen van 
instrumenten voor het analyseren en 
beoordelen van ongelijkheden inzake 
beloning;

Schrappen



AM\1241226NL.docx 151/184 PE699.049v01-00

NL

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpakken van de oorzaken van 
het beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen en het ontwikkelen van 
instrumenten voor het analyseren en 
beoordelen van ongelijkheden inzake 
beloning;

(b) het aanpakken van de oorzaken van 
beloningsverschillen en het ontwikkelen 
van instrumenten en methodieken voor het 
analyseren en beoordelen van 
ongelijkheden inzake beloning en het 
aanpakken van discriminatie op grond 
van geslacht;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpakken van de oorzaken 
van het beloningsverschil tussen mannen 
en vrouwen en het ontwikkelen van 
instrumenten voor het analyseren en 
beoordelen van ongelijkheden inzake 
beloning;

(b) het ontwikkelen van instrumenten, 
methodieken en richtsnoeren voor het 
analyseren en beoordelen van 
ongelijkheden inzake beloning om de 
oorzaken van de genderloonkloof aan te 
pakken;

Or. en
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Amendement 1028
Annika Bruna

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpakken van de oorzaken van 
het beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen en het ontwikkelen van 
instrumenten voor het analyseren en 
beoordelen van ongelijkheden inzake 
beloning;

(b) het aanpakken van de oorzaken van 
het beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen in het geval van gelijke arbeid en 
kwalificaties en het ontwikkelen van 
instrumenten voor het analyseren en 
beoordelen van ongelijkheden inzake 
beloning;

Or. fr

Amendement 1029
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpakken van de oorzaken van 
het beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen en het ontwikkelen van 
instrumenten voor het analyseren en 
beoordelen van ongelijkheden inzake 
beloning;

(b) het aanpakken van de oorzaken van 
het beloningsverschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers en het 
ontwikkelen van instrumenten voor het 
analyseren en beoordelen van 
ongelijkheden inzake beloning;

Or. en

Amendement 1030
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpakken van de oorzaken van 
het beloningsverschil tussen mannen en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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vrouwen en het ontwikkelen van 
instrumenten voor het analyseren en 
beoordelen van ongelijkheden inzake 
beloning;

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier;

Schrappen

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier;

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier voor iedereen, met inbegrip van 
personen met een handicap; het ook 
sectoraal aggregeren van deze gegevens 
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om mogelijke discriminatie in 
verschillende sectoren te kunnen 
vaststellen en aanpakken, met name met 
betrekking tot verschillen ten aanzien van 
gelijkwaardige arbeid tussen door 
vrouwen en mannen gedomineerde 
sectoren;

Or. en

Amendement 1033
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier;

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een toegankelijke en 
gebruikersvriendelijke manier, ook voor 
personen met een handicap, 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/882 
en, indien mogelijk, het analyseren van 
deze gegevens teneinde meervoudige en 
intersectionele vormen van discriminatie 
in kaart te kunnen brengen;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
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gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier;

gegevens op een toegankelijke en 
gebruikersvriendelijke manier, ook voor 
personen met een handicap, 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/882 
en, indien mogelijk, het analyseren van 
deze gegevens teneinde meervoudige en 
intersectionele vormen van discriminatie 
in kaart te kunnen brengen;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier;

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke en 
toegankelijke manier ten behoeve van 
personen met een handicap in 
overeenstemming met de 
geharmoniseerde rechtshandelingen van 
de Unie inzake toegankelijkheid;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier;

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier die ook toegankelijk is voor 
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personen met een handicap in 
overeenstemming met de 
geharmoniseerde 
toegankelijkheidswetgeving van de EU;

Or. en

Amendement 1037
Anne Sander

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier;

(c) het aggregeren van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens en het bekendmaken van deze 
gegevens op een gebruikersvriendelijke 
manier, met inachtneming van 
Verordening (EU) nr. 2016/679 en het 
zakengeheim;

Or. fr

Amendement 1038
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het vergelijken van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens, met het oog op het vaststellen 
en beoordelen van mogelijke discriminatie 
in verschillende sectoren, waarbij 
bijzondere aandacht wordt geschonken 
aan door vrouwen gedomineerde 
sectoren;

Or. en
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Amendement 1039
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis)  het vergelijken van krachtens 
artikel 8, lid 6, van werkgevers ontvangen 
gegevens, met het oog op het vaststellen 
en beoordelen van mogelijke discriminatie 
in verschillende sectoren, waarbij 
bijzondere aandacht wordt geschonken 
aan door vrouwen gedomineerde 
sectoren; 

Or. en

Amendement 1040
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het aggregeren van gegevens over 
het aantal en het type 
beloningsdiscriminatiezaken die bij de 
rechter aanhangig zijn gemaakt en klachten 
die bij de bevoegde overheidsinstanties, 
met inbegrip van de organen voor 
gelijkheid, zijn ingediend.

(e) het aggregeren van gegevens over 
het aantal en het type 
beloningsdiscriminatiezaken die bij de 
rechter aanhangig zijn gemaakt en klachten 
die bij de bevoegde overheidsinstanties, 
met inbegrip van de organen voor 
gelijkheid, zijn ingediend;

Or. es

Amendement 1041
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het aggregeren van gegevens op 
jaarbasis over het geraamde aantal 
beloningsdiscriminatiezaken, uitgesplitst 
naar rechtbank en andere bevoegde 
overheidsinstanties, zoals organen voor 
gelijke behandeling.

Or. es

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het verstrekken van relevante 
gegevens en informatie aan het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid en 
Eurofound, zodat deze gegevens en 
informatie op Unieniveau kunnen worden 
vergeleken en beoordeeld;

Or. en

Amendement 1043
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het verstrekken van relevante 
gegevens en informatie aan het Europees 



AM\1241226NL.docx 159/184 PE699.049v01-00

NL

Instituut voor gendergelijkheid, zodat het 
deze gegevens en informatie op 
Unieniveau kan vergelijken en 
beoordelen; 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het verstrekken van relevante 
gegevens en informatie aan het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid, zodat het 
deze gegevens en informatie op 
Unieniveau kan vergelijken en 
beoordelen;

Or. en

Amendement 1045
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) het vergroten van het bewustzijn 
over beloningsdiscriminatie op grond van 
gender waarbij nog andere gronden voor 
discriminatie een rol spelen, zoals 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt. 

Or. en
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Amendement 1046
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) het vergroten van het bewustzijn 
over beloningsdiscriminatie op grond van 
gender waarbij nog andere gronden voor 
discriminatie een rol spelen, zoals 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, waarvoor bescherming uit 
hoofde van Richtlijn 2000/43/EG of 
Richtlijn 2000/78/EG geldt.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) het treffen van de noodzakelijke 
maatregelen, waaronder financiële 
sancties, in het geval van niet-naleving 
van deze richtlijn tegen bedrijven en, 
indien van toepassing, hun raden van 
bestuur. Het bedrag wordt vastgesteld aan 
de hand van de criteria van artikel 20.

Or. en
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Amendement 1048
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het toezichtsorgaan ondersteunt 
de inspanningen van de lidstaten om de 
genderloonkloof te bestrijden door 
richtsnoeren te verstrekken en beste 
praktijken uit te wisselen over beleid en 
methodieken voor het vaststellen en 
vergelijken van gelijkwaardige arbeid, ook 
tussen sectoren, met bijzondere nadruk op 
het voorkomen van de systematische 
onderwaardering van werk in door 
vrouwen gedomineerde sectoren. Het 
toezichtsorgaan maakt daarbij, waar 
nodig, ten volle gebruik van de gegevens, 
kennis en capaciteiten van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 1049
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verstrekken de in lid 3, 
punten c), d) en e), bedoelde gegevens 
jaarlijks aan de Commissie.

4. De lidstaten verstrekken de in lid 3, 
punten c), d), e) en f), bedoelde gegevens 
jaarlijks aan de Commissie. De Commissie 
maakt dergelijke gegevens jaarlijks 
bekend zodat de lidstaten beste praktijken 
kunnen uitwisselen.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke lidstaat stelt een nationaal 
genderactieplan op met concrete 
maatregelen en corrigerende maatregelen 
om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt 
aan te pakken. Daartoe verzamelen en 
analyseren de lidstaten gegevens over de 
segregatie op de arbeidsmarkten en de 
vooroordelen in het kader van gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid. De 
lidstaten maken deze gegevens en 
analytische instrumenten openbaar 
toegankelijk en verschaffen deze aan de 
sociale partners voor verdere actie. De 
Commissie stelt een genderactieplan voor 
de Unie op met concrete stappen en 
corrigerende maatregelen die zijn 
gebaseerd op de verzamelde en 
geanalyseerde gegevens over segregatie 
op de arbeidsmarkt en de vooroordelen in 
het kader van gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid. De Commissie legt 
het genderactieplan van de Unie om de 
vijf jaar voor aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het toezichtsorgaan ondersteunt 
de inspanningen van de lidstaten om de 
loonkloof te bestrijden door richtsnoeren 
te verstrekken en beste praktijken uit te 
wisselen over beleid en methodieken voor 
het vaststellen en vergelijken van 
gelijkwaardige arbeid, ook tussen 
sectoren, met bijzondere nadruk op het 
voorkomen van de systematische 
onderwaardering van werk in door 
vrouwen gedomineerde sectoren. Het 
toezichtsorgaan maakt daarbij, waar 
nodig, ten volle gebruik van de gegevens, 
kennis en capaciteiten van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid en 
Eurofound (Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden).

Or. en

Amendement 1052
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het toezichtsorgaan ondersteunt 
de inspanningen van de lidstaten om de 
genderloonkloof te bestrijden door 
richtsnoeren te verstrekken en beste 
praktijken uit te wisselen over beleid en 
methodieken voor het vaststellen en 
vergelijken van gelijkwaardige arbeid, ook 
tussen sectoren, met bijzondere nadruk op 
het voorkomen van de systematische 
onderwaardering van werk in door 
vrouwen gedomineerde sectoren. Het 
toezichtsorgaan maakt daarbij, waar 
nodig, ten volle gebruik van de gegevens, 
kennis en capaciteiten van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid.
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Or. en

Amendement 1053
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Ter voorkoming van buitensporige 
administratieve belasting voor kleine en 
middelgrote ondernemingen met minder 
dan vijftig werknemers kan de 
beloningsevaluatie worden uitgevoerd met 
behulp van het eenvoudige en kosteloze, 
gebruiksvriendelijke en toegankelijke 
online evaluatie-instrument dat wordt 
verstrekt door EIGE en de lidstaten. 
EIGE ontwikkelt in samenwerking met de 
sociale partners en nationale instanties 
een interactief online-instrument voor het 
bepalen van de beloningstransparantie en 
-gelijkheid om analyses en evaluaties in 
verband met beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen bij kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk te 
maken. EIGE krijgt hiertoe de 
beschikking over toereikende middelen. 
Het instrument is kosteloos en 
gebruiksvriendelijk. Het is gebaseerd op 
een toegankelijke methodiek. Het is 
beschikbaar in alle officiële talen van de 
Unie.

Or. en

Motivering

Een instrument als Online Interactive Risk Assessment (https://oiraproject.eu/nl) met 
onlinerapportage en met toereikende hulpmiddelen en instructies voor de uitvoering van de 
beloningsevaluatie en het genderactieplan, naast vragen en antwoorden.

Amendement 1054
Silvia Modig
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Een genderinclusieve aanpak

Voor de toepassing van het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid:
a) wordt er een vergelijking gemaakt 
tussen werk dat wordt verricht door een 
man en een vrouw;
b) wordt er, in gevallen waarin een 
persoon zich noch als man noch als 
vrouw aanmerkt, een vergelijking 
gemaakt met een persoon van een ander 
gender die gelijke of gelijkwaardige 
arbeid verricht, met de hoogste beloning.

Or. en

Amendement 1055
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk.

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk.

 Met inachtneming van de autonomie van 
de sociale partners waarborgen de 
lidstaten dat de vakbonden op het 
passende niveau collectieve 
onderhandelingen kunnen voeren over 
maatregelen ter bestrijding van 
beloningsdiscriminatie en de 
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onderwaardering van werk dat 
overwegend door vrouwen wordt verricht, 
alsook andere maatregelen ter verkleining 
van de genderloonkloof. Dergelijke 
maatregelen omvatten de ontwikkeling en 
toepassing van systemen voor 
functiewaardering en -indeling die vrij 
zijn van gendervooroordelen met 
betrokkenheid van de vakbonden.
De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkgevers 
vakbonden en hun vertegenwoordigers op 
de werkplek erkennen, alsmede het recht 
van werknemers om zich te organiseren 
en deel te nemen aan collectieve 
onderhandelingen.

Or. en

Amendement 1056
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk.

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk.

De lidstaten stellen de sociale partners in 
de gelegenheid collectieve 
overeenkomsten te behouden, erover te 
onderhandelen, alsmede te sluiten en te 
doen naleven waarmee regelingen worden 
getroffen ter versterking van de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning en het verbod op discriminatie 
en die verschillen van de in de artikelen 5, 
6, 8, 9 en 18 bedoelde regelingen, met 
behoud van de doelstelling ervan.

Or. en



AM\1241226NL.docx 167/184 PE699.049v01-00

NL

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk.

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk.

Voor collectief overeengekomen 
beloningsregelingen geldt het vermoeden 
dat discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten. Op basis van collectieve 
arbeidsovereenkomsten aan verschillende 
beloningsgroepen toegewezen 
werkzaamheden worden niet als gelijk of 
gelijkwaardig beschouwd.

Or. en

Amendement 1058
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk.

Deze richtlijn doet op geen enkele wijze 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
sluiten en te handhaven en om collectieve 
actie te voeren overeenkomstig het 
nationale recht of de nationale praktijk, 
maar wordt gelezen op een wijze die de rol 
van sociale partners vanaf zijn 



PE699.049v01-00 168/184 AM\1241226NL.docx

NL

inwerkingtreding en omzetting versterkt.

Or. es

Amendement 1059
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de sociale partners 
met de uitvoering van de gehele of een 
gedeelte van de richtlijn belasten, mits de 
met deze richtlijn beoogde resultaten te 
allen tijde worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 1060
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis. Eveneens wordt aangegeven 
welk percentage van het verschil kan 
worden verklaard en welk percentage niet 
kan worden gerechtvaardigd op grond van 
objectieve criteria die geen onderscheid 
maken tussen mannen en vrouwen. De 
Commissie maakt deze actuele informatie 
jaarlijks bekend teneinde het succes van 
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deze richtlijn te evalueren.

Or. es

Amendement 1061
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), soort 
arbeidsovereenkomst (onbepaalde 
tijd/tijdelijk/aantal uren), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom), 
handicap, en leeftijd, en worden berekend 
op jaarbasis en, waar mogelijk, 
gecombineerd met geanonimiseerde 
gegevens over aanvullende intersectionele 
vormen van discriminatie.

Or. en

Amendement 1062
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar gender, 
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economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom), 
handicap en leeftijd, en worden berekend 
op jaarbasis en, waar mogelijk, 
gecombineerd met geanonimiseerde 
gegevens over intersectionele vormen van 
discriminatie.

Or. en

Amendement 1063
Eugenia Rodríguez Palop

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), soort 
arbeidsovereenkomst (onbepaalde 
tijd/tijdelijk/aantal uren), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

Or. en

Amendement 1064
Jadwiga Wiśniewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
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mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

mannelijke en vrouwelijke werknemers. 
Deze statistieken worden uitgesplitst naar 
geslacht, economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

Or. en

Amendement 1065
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Radan Kanev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom), 
handicap en leeftijd, en worden berekend 
op jaarbasis.

Or. en

Amendement 1066
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
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economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom), 
handicap en leeftijd, en worden berekend 
op jaarbasis.

Or. en

Amendement 1067
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom) 
en leeftijd, en worden berekend op 
jaarbasis.

De lidstaten verstrekken de Commissie 
(Eurostat) jaarlijks en tijdig actuele 
gegevens over het beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen. Deze statistieken 
worden uitgesplitst naar geslacht, 
economische sector, arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds), economische 
zeggenschap (publieke/private eigendom), 
handicap en leeftijd, en worden berekend 
op jaarbasis.

Or. en

Amendement 1068
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie schat dat de loonkloof in 
de respectieve lidstaten naar aanleiding 
van de in deze richtlijn voorziene 
maatregelen in zes jaar met 5 % tot 10 % 
zal afnemen1 bis; dit is de doelstelling ten 
opzichte waarvan de in het vorige lid 
vastgestelde statistieken zullen worden 
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gemeten.
_________________
1 bis SWD(2021)42, bladzijde 77.

Or. es

Amendement 1069
Evelyn Regner, Agnes Jongerius

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Naleving

De lidstaten treffen alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om te waarborgen dat 
het beginsel van gelijke behandeling 
wordt nageleefd, en met name dat:
a) alle wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen die in strijd zijn met het 
beginsel van gelijke behandeling worden 
afgeschaft;
b) met het beginsel van gelijke 
behandeling in strijd zijnde bepalingen in 
individuele of collectieve contracten of 
overeenkomsten, interne reglementen van 
ondernemingen, regels voor vrije 
beroepen en werkgevers- en 
werknemersorganisaties en alle andere 
regelingen, nietig worden of kunnen 
worden verklaard of worden gewijzigd;
c) de bepalingen van deze richtlijn naar 
behoren worden uitgevoerd, met name dat 
de lidstaten de naleving, de handhaving, 
de structuren, de verplichtingen en de 
doelstellingen waarborgen door middel 
van doeltreffend toezicht.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Naleving

De lidstaten treffen alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om te waarborgen dat 
het beginsel van gelijke behandeling 
wordt nageleefd, en met name dat: a) alle 
met het beginsel van gelijke behandeling 
in strijd zijnde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen worden 
afgeschaft; b) met het beginsel van gelijke 
behandeling in strijd zijnde bepalingen in 
individuele of collectieve contracten of 
overeenkomsten, interne reglementen van 
ondernemingen, regels voor vrije 
beroepen en werkgevers- en 
werknemersorganisaties en alle andere 
regelingen, nietig worden of kunnen 
worden verklaard of worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 1071
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoering Uitvoering en afwijkingen door middel 
van collectieve overeenkomsten

Or. en



AM\1241226NL.docx 175/184 PE699.049v01-00

NL

Amendement 1072
Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de sociale partners, 
indien deze gezamenlijk daarom 
verzoeken, belasten met de uitvoering van 
deze richtlijn, op voorwaarde dat de 
lidstaten alle nodige maatregelen treffen 
om de in het kader van deze richtlijn 
beoogde resultaten te allen tijde te 
waarborgen.

De lidstaten kunnen de sociale partners, 
indien deze gezamenlijk daarom 
verzoeken, belasten met de uitvoering van 
deze richtlijn, op voorwaarde dat de 
lidstaten alle nodige maatregelen treffen 
om de in het kader van deze richtlijn 
beoogde resultaten te allen tijde te 
waarborgen. De lidstaten kunnen de 
sociale partners in de gelegenheid stellen 
collectieve overeenkomsten vast te stellen, 
erover te onderhandelen, alsmede te 
sluiten en toe te passen overeenkomstig 
het nationaal recht en nationale 
arbeidsmarkttradities of relevante 
jurisprudentie waarin regels worden 
vastgesteld ten aanzien van informatie 
over de vaststelling van lonen in afwijking 
van [artikelen 5 tot en met 9] van deze 
richtlijn of de voorschriften inzake 
verjaringstermijnen van artikel 18.

Or. en

Amendement 1073
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de sociale partners, 
indien deze gezamenlijk daarom 
verzoeken, belasten met de uitvoering van 
deze richtlijn, op voorwaarde dat de 
lidstaten alle nodige maatregelen treffen 
om de in het kader van deze richtlijn 

De lidstaten kunnen de sociale partners, 
indien deze gezamenlijk daarom 
verzoeken, belasten met de uitvoering van 
deze richtlijn, op voorwaarde dat de 
lidstaten alle nodige maatregelen treffen 
om de in het kader van deze richtlijn 
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beoogde resultaten te allen tijde te 
waarborgen.

beoogde resultaten te allen tijde te 
waarborgen. Als de meest representatieve 
sociale organisaties van elke lidstaat zich 
hebben uitgesproken, wordt verondersteld 
dat een dergelijk gezamenlijk verzoek is 
gedaan.

Or. es

Amendement 1074
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
[twee jaar na de inwerkingtreding] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onmiddellijk in 
kennis.

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
[een jaar na de inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen.

Or. pt

Amendement 1075
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
[twee jaar na de inwerkingtreding] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
[vier jaar na de inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

Or. en
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Amendement 1076
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
[twee jaar na de inwerkingtreding] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
[vier jaar na de inwerkingtreding] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

Or. en

Amendement 1077
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De omzetting van deze richtlijn 
door elke lidstaat mag niet strijdig zijn 
met bestaande wettelijke bepalingen of 
overeenkomsten die gunstiger zijn voor de 
werknemers.

Or. pt

Amendement 1078
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De omzetting van deze richtlijn 
mag in geen geval voorwaarden verbinden 
aan de in een lidstaat aangenomen 
wettelijke bepalingen en overeenkomsten 
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die gunstiger zijn voor de werknemers.

Or. pt

Amendement 1079
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1080
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor 
werknemers en werkgevers van micro-
ondernemingen, en kleine en middelgrote 
ondernemingen, uitgesplitst naar sector, 
met name voor sectoren die door vrouwen 
worden gedomineerd, nagaan, alsook een 
verwijzing naar de plaats waar die 
beoordeling wordt gepubliceerd.
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Or. en

Amendement 1081
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

2. De lidstaten verstrekken bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor 
werknemers en werkgevers van micro-
ondernemingen, en kleine en middelgrote 
ondernemingen alsmede voor door 
vrouwen gedomineerde sectoren nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

Or. en

Amendement 1082
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, waaronder 
micro-ondernemingen, nagaan, alsook een 
verwijzing naar de plaats waar die 
beoordeling wordt gepubliceerd.

Or. en
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Amendement 1083
Daniela Rondinelli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
nagaan, alsook een verwijzing naar de 
plaats waar die beoordeling wordt 
gepubliceerd.

Or. it

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor middelgrote 
beursgenoteerde ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

Or. en

Amendement 1085
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Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor kleine en 
middelgrote ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

2. De lidstaten voegen bij hun 
kennisgeving aan de Commissie een 
samenvatting van de resultaten van de 
beoordeling waarin zij de gevolgen van 
hun omzettingswetgeving voor middelgrote 
beursgenoteerde ondernemingen nagaan, 
alsook een verwijzing naar de plaats waar 
die beoordeling wordt gepubliceerd.

Or. en

Amendement 1086
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [acht jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk.

1. Uiterlijk acht jaar na de 
inwerkingtreding verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk, onder 
meer over met name de volgende 
parameters:
1) het aantal en percentage 
ondernemingen dat een gezamenlijke 
beloningsevaluatie heeft moeten 
uitvoeren;
2) een analyse van de follow-up van de 
corrigerende maatregelen die de 
respectieve ondernemingen hebben 
vastgesteld naar aanleiding van de 
invoering in elke lidstaat van 
beloningstransparantiemaatregelen of 
van vrijwillige mechanismen voor de 
aanpassing van beloningen;
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3) het aantal administratieve of 
gerechtelijke procedures dat in elke 
lidstaat is aangespannen naar aanleiding 
van de omzetting van deze richtlijn; en
4) de collectieve overeenkomsten waarin 
wordt ingegaan op de toepassing in de 
praktijk van 
beloningstransparantiemaatregelen door 
sociale partners.

Or. es

Motivering

In haar advies stelt de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement dat de maatregelen 
inzake de indiening van verslagen en herzieningen die zijn opgenomen in het oorspronkelijke 
voorstel van de Commissie onvoldoende duidelijk zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [acht jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk.

1. Uiterlijk [drie jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk.

Or. en

Amendement 1088
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [acht jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk.

1. Uiterlijk [vijf jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk.

Or. en

Amendement 1089
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [acht jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk.

1. Uiterlijk [vijf jaar na de 
inwerkingtreding] verstrekken de lidstaten 
de Commissie alle informatie over de wijze 
waarop deze richtlijn is toegepast en over 
de gevolgen ervan in de praktijk.

Or. en

Amendement 1090
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de door de lidstaten 
verstrekte informatie dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van deze 
richtlijn en stelt zij in voorkomend geval 
wetgevingswijzigingen voor.

2. Op basis van de door de lidstaten 
naar aanleiding van hun respectieve 
omzetting verstrekte informatie dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de uitvoering 
van deze richtlijn en stelt zij in 
voorkomend geval wetgevingswijzigingen 
voor.

Or. es
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