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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt 
till det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på 
begäran.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 761
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt 
till det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på 
begäran.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt 
till det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på 
begäran.

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 till alla 
arbetstagare, deras 
fackföreningsrepresentanter eller den 
fackförening som arbetsgivaren har ingått 
ett kollektivavtal med. Arbetsgivaren ska 
på begäran lämna informationen till det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 763
Abir Al-Sahlani, Linea Søgaard-Lidell

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt 
till det tillsynsorgan som avses i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på 
begäran.

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 till alla 
arbetstagare och deras 
fackföreningsrepresentanter eller den 
fackförening som arbetsgivaren har ingått 
ett kollektivavtal med. Arbetsgivaren ska 
på begäran lämna informationen till det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26.

Or. en

Ändringsförslag 764
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Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt till 
det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt till 
det tillsynsorgan som avses i punkt 6 i ett 
format som är tillgängligt för personer 
med funktionsnedsättning i enlighet med 
den harmoniserade 
tillgänglighetslagstiftningen i EU. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

Or. hu

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt till 
det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

5. Med samma frekvens som i punkt 
3 ska arbetsgivaren lämna den information 
som anges i punkt 1 till alla arbetstagare 
och deras företrädare, samt till det 
tillsynsorgan som avses i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska även på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen, 
fackföreningarna och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt 
till det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

5. Arbetsgivarna ska lämna den 
information som anges i punkt 1 a–h till 
alla arbetstagare och 
arbetstagarföreträdare, samt till det 
tillsynsorgan som avses i punkt 6. 
Arbetsgivarna ska på begäran lämna 
denna information till fackföreningarna, 
yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 767
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt till 
det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt till 
det tillsynsorgan som avses i punkt 6, 
förutom i sådana omständigheter som 
anges i punkt 4. Arbetsgivaren ska på 
yrkesinspektionens begäran lämna 
informationen till denne. Information för 
de fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran 
i enlighet med denna artikel.
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Or. es

Motivering

I enlighet med proportionalitetsprincipen bör det vara tillsynsorganet som är det organ som 
främjar jämlikhet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt till 
det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g och ga 
till alla arbetstagare och deras företrädare, 
samt till det tillsynsorgan som avses i 
punkt 6. Arbetsgivaren ska på begäran 
lämna informationen till yrkesinspektionen 
och jämställdhetsorganet. Information för 
de fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 769
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt till 
det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras fackliga företrädare, 
samt till det tillsynsorgan som avses i 
punkt 6. Arbetsgivaren ska på begäran 
lämna informationen till yrkesinspektionen 
och jämställdhetsorganet. Information för 
de fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.



PE699.049v01-00 8/172 AM\1241226SV.docx

SV

Or. it

Ändringsförslag 770
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 g till alla 
arbetstagare och deras företrädare, samt 
till det tillsynsorgan som aves i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

5. Arbetsgivaren ska lämna den 
information som anges i punkt 1 i denna 
artikel till alla arbetstagare och 
arbetstagarföreträdare, samt till det 
tillsynsorgan som avses i punkt 6. 
Arbetsgivaren ska på begäran lämna 
informationen till yrkesinspektionen och 
jämställdhetsorganet. Information för de 
fyra föregående åren, om sådan finns 
tillgänglig, ska också lämnas ut på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 771
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda 
medlemsstaten.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda 
medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda 
medlemsstaten.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 774
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda medlemsstaten.

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs, i ett format som 
är tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning, och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda medlemsstaten.

Or. hu

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–h och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
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och regioner i den berörda medlemsstaten. och regioner i den berörda medlemsstaten.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda medlemsstaten.

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–e och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 777
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 a–f och att säkerställa att 
uppgifterna offentliggörs och på ett 
användarvänligt sätt möjliggör en 
jämförelse mellan arbetsgivare, branscher 
och regioner i den berörda medlemsstaten.

6. Medlemsstaterna ska anförtro det 
tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 
artikel 26 att samla in de uppgifter som 
lämnats av arbetsgivarna i enlighet med 
punkt 1 och att säkerställa att uppgifterna 
offentliggörs och på ett användarvänligt 
sätt möjliggör en jämförelse mellan 
arbetsgivare, branscher och regioner i den 
berörda medlemsstaten.

Or. es
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Ändringsförslag 778
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och jämställdhetsorgan, ska ha rätt att 
begära att arbetsgivaren ska lämna 
ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan. Arbetsgivare, 
arbetstagarföreträdare och 
jämställdhetsorganet ska beakta och 
motverka alla ytterligare och 
intersektionella former av diskriminering 
och omedvetna fördomar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
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lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan. Arbetsgivare, 
arbetstagarföreträdare och 
jämställdhetsorgan ska beakta och ta itu 
med alla ytterligare former av 
diskriminering och omedvetna fördomar.

Or. en

Ändringsförslag 780
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran nom rimlig tid genom att lämna ett 
motiverat svar. Om löneskillnader mellan 
könen inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier 
ska arbetsgivaren avhjälpa situationen i 
nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan män och 
kvinnor, såvida inte medlemsstaternas 
organ redan besitter dessa uppgifter – i så 
fall ska begäran göras till dem. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan män och kvinnor inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och neutrala kriterier ska arbetsgivaren 
avhjälpa situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

Or. es
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras 
företrädare, yrkesinspektion och 
jämställdhetsorgan, ska ha rätt att begära 
att arbetsgivaren ska lämna ytterligare 
förtydliganden och detaljuppgifter eller 
förklaringar avseende eventuella skillnader 
i lön mellan könen. Arbetsgivaren ska 
besvara en sådan begäran inom rimlig tid 
genom att lämna ett motiverat svar. Om 
löneskillnader mellan könen inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan.

7. De som har rätt till information 
från arbetsgivaren i enlighet med artikel 2 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren vidta lämpliga 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 782
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran senast inom tio arbetsdagar 
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ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

genom att lämna ett motiverat svar. Om 
löneskillnader mellan könen inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen inom 30 
dagar efter anmälan och i nära samverkan 
med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan.

Or. pt

Ändringsförslag 783
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan kvinnliga 
och manliga arbetstagare. Arbetsgivaren 
ska besvara en sådan begäran inom rimlig 
tid genom att lämna ett motiverat svar. Om 
löneskillnader mellan kvinnliga och 
manliga arbetstagare inte kan motiveras 
med hänvisning till objektiva och 
könsneutrala kriterier ska arbetsgivaren 
avhjälpa situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 784
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen. Medlemsstaterna får 
föreskriva att arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan får delta i detta 
förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen. Medlemsstaterna får 
föreskriva att arbetstagarföreträdare, 
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och/eller jämställdhetsorgan. yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan får delta i detta 
förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen inom rimlig tid i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och deras företrädare 
och yrkesinspektion ska ha rätt att begära 
att arbetsgivaren ska lämna ytterligare 
förtydliganden och detaljuppgifter eller 
förklaringar avseende eventuella skillnader 
i lön mellan könen. Arbetsgivaren ska 
besvara en sådan begäran inom rimlig tid 
genom att lämna ett motiverat svar. Om 
löneskillnader mellan könen inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 788
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och deras fackliga 
företrädare, yrkesinspektion och 
jämställdhetsorgan, ska ha rätt att begära 
att arbetsgivaren ska lämna ytterligare 
förtydliganden och detaljuppgifter eller 
förklaringar avseende eventuella skillnader 
i lön mellan könen. Arbetsgivaren ska 
besvara en sådan begäran inom rimlig tid 
genom att lämna ett motiverat svar. Om 
löneskillnader mellan könen inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarnas 
fackföreningar, yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan.

Or. it



AM\1241226SV.docx 19/172 PE699.049v01-00

SV

Ändringsförslag 789
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och jämställdhetsorgan, 
ska ha rätt att begära att arbetsgivaren ska 
lämna ytterligare förtydliganden och 
detaljuppgifter eller förklaringar avseende 
eventuella skillnader i lön mellan könen. 
Arbetsgivaren ska besvara en sådan 
begäran inom rimlig tid genom att lämna 
ett motiverat svar. Om löneskillnader 
mellan könen inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan.

7. Arbetstagare och deras företrädare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan, ska ha rätt att begära 
att arbetsgivaren ska lämna ytterligare 
förtydliganden och detaljuppgifter eller 
förklaringar avseende eventuella skillnader 
i lön mellan könen. Arbetsgivaren ska 
besvara en sådan begäran inom rimlig tid 
genom att lämna ett motiverat svar. Om 
löneskillnader mellan könen inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 790
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om offentliggörandet av de 
uppgifter som avses i denna artikel skulle 
strida mot lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter ska de endast lämnas till 
företrädarna för arbetstagarna och 
offentliga organ. I händelse av tvivel ska 
arbetsgivaren och arbetstagaren, eller 
dennes facklige företrädare när så är 
lämpligt, rådfråga den nationella 
myndigheten för skydd av 
personuppgifter.
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Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Genomförandet av direktivet får 
inte användas för att minska 
arbetsgivarnas befintliga 
rapporteringsskyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Genomförandet av direktivet får 
inte användas för att minska 
arbetsgivarnas befintliga 
rapporteringsskyldigheter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensam lönebedömning Gemensam lönebedömning och 
handlingsplan för jämställdhet

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivare med minst 250 anställda i 
samverkan med arbetstagarföreträdarna 
utför en gemensam lönebedömning om 
båda av de följande förutsättningarna är 
förhanden:

utgår

(a) Den lönerapportering som gjorts enligt 
artikel 8 visar åtminstone fem procents 
skillnad i genomsnittslönen för kvinnor 
och män i någon arbetstagarkategori.
(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 795
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
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åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en 
gemensam lönebedömning om båda av de 
följande förutsättningarna är förhanden:

åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med över 50 anställda i samverkan med 
organisationer som företräder 
arbetstagarna utför en gemensam 
lönebedömning.
En gemensam lönebedömning ska 
genomföras i företag med färre än 50 
anställda om det finns arbetstagare som 
tillhör fackförbund eller organisationer 
som företräder arbetstagarna.

Or. pt

Ändringsförslag 796
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att alla 
arbetsgivare i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning när den lönerapportering 
som utförs i enlighet med artikel 8 visar 
en skillnad i genomsnittlig lönenivå 
mellan arbetstagare av olika kön, vilken 
arbetsgivaren inte kan motivera genom 
objektiva och könsneutrala faktorer. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
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åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 200 anställda, eller färre, om 
det redan har fastställts på nationell nivå i 
samverkan med sina arbetstagare till följd 
av ett gemensamt avtal mellan 
arbetsmarknadens parter och i samverkan 
med arbetstagarföreträdarna utför en 
gemensam lönebedömning om båda av de 
följande förutsättningarna är förhanden:

Or. en

Ändringsförslag 798
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare i 
samverkan med arbetstagarföreträdarna 
utför en gemensam lönebedömning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
utan undantag i samverkan med 
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arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning.

Or. en

Ändringsförslag 800
Jens Gieseke, Ralf Seekatz

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

(1) Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 1 000 anställda i samverkan 
med arbetstagarföreträdarna utför en 
gemensam lönebedömning om båda av de 
följande förutsättningarna är förhanden:

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 500 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

Or. en
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Ändringsförslag 802
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 100 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

Or. en

Ändringsförslag 803
Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 200 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 



PE699.049v01-00 26/172 AM\1241226SV.docx

SV

åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 50 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

Or. en

Ändringsförslag 805
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 30 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en gemensam 
lönebedömning om båda av de följande 
förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare i 
samverkan med arbetstagarföreträdarna 
utför en gemensam lönebedömning om 
båda av de följande förutsättningarna är 
förhanden:

Or. en



AM\1241226SV.docx 27/172 PE699.049v01-00

SV

Ändringsförslag 807
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 250 anställda i samverkan med 
arbetstagarföreträdarna utför en 
gemensam lönebedömning om båda av de 
följande förutsättningarna är förhanden:

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare 
med minst 10 anställda i samverkan med 
arbetstagarnas fackföreningar utför en 
gemensam lönebedömning om båda av de 
följande förutsättningarna är förhanden:

Or. it

Ändringsförslag 808
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar åtminstone fem 
procents skillnad i genomsnittslönen för 
kvinnor och män i någon 
arbetstagarkategori.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 809
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar åtminstone fem 
procents skillnad i genomsnittslönen för 

utgår
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kvinnor och män i någon 
arbetstagarkategori.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar åtminstone fem 
procents skillnad i genomsnittslönen för 
kvinnor och män i någon 
arbetstagarkategori.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 811
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar åtminstone fem 
procents skillnad i genomsnittslönen för 
kvinnor och män i någon 
arbetstagarkategori.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 812
Daniela Rondinelli
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar åtminstone fem 
procents skillnad i genomsnittslönen för 
kvinnor och män i någon 
arbetstagarkategori.

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar åtminstone två 
procents skillnad i genomsnittslönen för 
kvinnor och män i någon 
arbetstagarkategori.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar åtminstone fem 
procents skillnad i genomsnittslönen för 
kvinnor och män i någon 
arbetstagarkategori.

(a) Den lönerapportering som gjorts 
enligt artikel 8 visar en skillnad i 
genomsnittslönen för kvinnor och män i 
någon arbetstagarkategori.

Or. en

Ändringsförslag 814
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
faktorer.

utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 815
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
faktorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
faktorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 817
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
faktorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 818
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
faktorer.

(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
sådana skillnader i genomsnittlig lönenivå 
med hänvisning till objektiva och 
könsneutrala faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 819
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
faktorer.

(b) Arbetsgivaren har inte motiverat 
skillnaderna i genomsnittlig lönenivå 
genom objektiva faktorer som är opartiska 
med avseende på män och kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 820
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Cindy Franssen, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa till att 
arbetsgivare i enlighet med första stycket 
upprättar handlingsplaner för 
jämställdhet, i samråd med 
arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen, 
om båda de villkor som anges i det stycket 
är uppfyllda. I handlingsplanerna för 
jämställdhet ska konkreta åtgärder 
fastställas för att uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män när det gäller 
lika lön, icke-diskriminering och andra 
anställningsvillkor. Handlingsplanerna 
för jämställdhet ska också innehålla 
bestämmelser om övervakning av dessa 
konkreta och korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 821
Dennis Radtke, Radan Kanev, Romana Tomc

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsgivare som är bundna av 
kollektivavtal ska presumeras vara 
lämpliga. De är undantagna från 
skyldigheterna i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En presumtion om lämplighet 
gäller för företag som är bundna av eller 
tillämpar kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den gemensamma 
lönebedömningen ska omfatta följande:

utgår

(a) En analys av andelen kvinnliga 
respektive manliga arbetstagare i varje 
arbetstagarkategori.
(b) Närmare upplysningar om kvinnors 
och mäns genomsnittslön samt lönetillägg 
och varierande ersättningar för varje 
arbetstagarkategori.
(c) En kartläggning av alla skillnader i 
lönenivå för kvinnliga respektive manliga 
arbetstagare i varje arbetstagarkategori.
(d) Skälen till dessa skillnader i lönenivå 
och, i förekommande fall, en objektiv 
könsneutral motivering på ett sätt som 
gemensamt fastställts av 
arbetstagarföreträdarna och 
arbetsgivaren.
(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.
(f) En rapport om effektiviteten i 
eventuella åtgärder som nämnts i tidigare 
gemensamma lönebedömningar.
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Or. en

Ändringsförslag 824
Hilde Vautmans

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den gemensamma 
lönebedömningen ska omfatta följande:

2. Den gemensamma 
lönebedömningen får omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En analys av andelen kvinnliga 
respektive manliga arbetstagare i varje 
arbetstagarkategori.

(a) En analys av andelen arbetstagare 
uppdelade efter kön i varje 
arbetstagarkategori.

Or. en

Ändringsförslag 826
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Närmare upplysningar om kvinnors 
och mäns genomsnittslön samt lönetillägg 
och varierande ersättningar för varje 

(b) Närmare upplysningar om kvinnors 
och mäns genomsnittslön för varje 
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arbetstagarkategori. arbetstagarkategori.

Or. pl

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Närmare upplysningar om kvinnors 
och mäns genomsnittslön samt lönetillägg 
och varierande ersättningar för varje 
arbetstagarkategori.

(b) Närmare upplysningar om 
genomsnittslön uppdelade efter kön samt 
lönetillägg och varierande ersättningar för 
varje arbetstagarkategori.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En kartläggning av alla skillnader i 
lönenivå för kvinnliga respektive manliga 
arbetstagare i varje arbetstagarkategori.

(c) En kartläggning av alla skillnader i 
lönenivå för arbetstagare uppdelade efter 
kön i varje arbetstagarkategori.

Or. en

Ändringsförslag 829
Jadwiga Wiśniewska
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skälen till dessa skillnader i 
lönenivå och, i förekommande fall, en 
objektiv könsneutral motivering på ett sätt 
som gemensamt fastställts av 
arbetstagarföreträdarna och arbetsgivaren.

(d) Skälen till sådana skillnader i 
lönenivå och, i förekommande fall, en 
objektiv könsneutral motivering på ett sätt 
som gemensamt fastställts av 
arbetstagarföreträdarna och arbetsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 830
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skälen till dessa skillnader i 
lönenivå och, i förekommande fall, en 
objektiv könsneutral motivering på ett sätt 
som gemensamt fastställts av 
arbetstagarföreträdarna och 
arbetsgivaren.

(d) Skälen till dessa skillnader i 
lönenivå och, i förekommande fall, en 
objektiv könsneutral motivering på ett sätt 
som gemensamt fastställts av 
arbetstagarnas fackföreningar och 
arbetsgivaren.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.

(e) En handlingsplan för jämställdhet 
för att avhjälpa sådana skillnader, om de 
inte kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier. 
Denna handlingsplan för jämställdhet ska 
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utarbetas i samråd med 
arbetstagarföreträdare och om möjligt 
stödjas av jämställdhetsorgan. Den kan 
inbegripa att undersöka orsakerna till 
löneskillnaderna från rekrytering, 
befordran, yrkesmässig segregering, 
flexibilitet och omsorgsansvar samt 
åtgärder för att ta itu med könsklyftorna. 
I tillämpliga fall ska handlingsplanen för 
jämställdhet inbegripas i den 
förvaltningsberättelse som upprättas i 
enlighet med direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.

(e) Åtgärder såsom en handlingsplan 
för jämställdhet för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier. Bolagsstyrelsen måste i 
tillämpliga fall vidta dessa åtgärder och 
åtgärda löneskillnaderna fram till nästa 
lönebedömning i enlighet med artikel 8.1. 
I händelse av underlåtenhet att agera 
eller otillräckliga åtgärder kan styrelsen 
bötfällas för att den inte fullgör sina 
skyldigheter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.

(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier. En handlingsplan för 
jämställdhet ska vara proportionell, 
grundad på en balanserad strategi och får 
inte medföra en alltför stor administrativ 
börda för arbetsgivaren, särskilt för små 
och medelstora företag och mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 834
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.

(e) Åtgärder för att avhjälpa och 
undanröja sådana skillnader, så att de 
utjämnas uppåt till det högsta lönevärdet, 
om de inte kan motiveras med hänvisning 
till objektiva och könsneutrala kriterier.

Or. pt

Ändringsförslag 835
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana (e) En handlingsplan för jämställdhet 
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skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.

som innehåller åtgärder för att avhjälpa 
sådana skillnader, om de inte kan 
motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 836
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att avhjälpa sådana 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.

(e) Åtgärder för att avhjälpa dessa 
skillnader, om de inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En rapport om effektiviteten i 
eventuella åtgärder som nämnts i tidigare 
gemensamma lönebedömningar.

(f) En övervakningsrapport om 
effektiviteten hos handlingsplanen för 
jämställdhet och översynsmekanismerna.

Or. en

Ändringsförslag 838
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En rapport om effektiviteten i 
eventuella åtgärder som nämnts i tidigare 
gemensamma lönebedömningar.

(f) En övervakningsrapport om 
effektiviteten hos handlingsplanen för 
jämställdhet och översynsmekanismerna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En rapport om effektiviteten i 
eventuella åtgärder som nämnts i tidigare 
gemensamma lönebedömningar.

(f) En övervakningsrapport om 
effektiviteten i eventuella åtgärder som 
nämnts i tidigare gemensamma 
lönebedömningar, inklusive 
handlingsplanen för jämställdhet. Om 
utvärderingen visar att de antagna 
åtgärderna är otillräckliga, särskilt om 
löneskillnaderna inte minskar inom den 
tid som följer till nästa lönebedömning 
enligt artikel 8.1, måste åtgärderna 
anpassas i enlighet med bestämmelserna i 
denna artikel. Arbetsgivarna och 
arbetstagarföreträdarna ska gemensamt 
utarbeta och enas om den handlingsplan 
för jämställdhet som avses i första stycket 
led e med konkreta åtgärder och mål för 
att minska löneskillnaderna mellan 
könen. När så är möjligt ska 
handlingsplanen för jämställdhet 
utarbetas i samarbete med 
jämställdhetsorganet. Den kan inbegripa 
att undersöka orsakerna till 
löneskillnaderna från rekrytering, 
befordran, yrkesmässig segregering, 
flexibilitet och omsorgsansvar samt 
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åtgärder för att ta itu med klyftorna 
mellan könen. I tillämpliga fall ska 
handlingsplanen för jämställdhet 
inbegripas i den förvaltningsberättelse 
som upprättas i enlighet med direktiv 
2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 840
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetsgivarna och 
arbetstagarföreträdarna ska gemensamt 
utarbeta och enas om den handlingsplan 
för jämställdhet som avses i första stycket 
led e med konkreta åtgärder och mål för 
att minska löneskillnaderna mellan 
könen. När så är möjligt ska 
handlingsplanen för jämställdhet 
utarbetas i samarbete med 
jämställdhetsorganet. I tillämpliga fall ska 
handlingsplanen för jämställdhet 
inbegripas i den förvaltningsberättelse 
som upprättas i enlighet med direktiv 
2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen.

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande i lättillgängliga format för alla 
arbetstagare, inklusive personer med 
funktionsnedsättning, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen.

Or. en

Ändringsförslag 843
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
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förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen.

förfogande för arbetstagarna, 
organisationer som företräder 
arbetstagarna, det tillsynsorgan som 
utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen i ett tillgängligt format.
(Detta ändringsförslag är tillämpligt på 
hela texten. Om det antas krävs det 
motsvarande genomgående ändringar.)

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen.

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande i lättillgängliga format för 
arbetstagarna, arbetstagarföreträdarna, det 
tillsynsorgan som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen, i lämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 845
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26 och/eller 
jämställdhetsorganet och/eller 
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yrkesinspektionen. yrkesinspektionen.

Or. en

Ändringsförslag 846
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarföreträdarna, det tillsynsorgan 
som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen.

3. Arbetsgivarna ska ställa de 
gemensamma lönebedömningarna till 
förfogande för arbetstagarna, 
arbetstagarnas fackföreningar, det 
tillsynsorgan som utsetts enligt artikel 26, 
jämställdhetsorganet och 
yrkesinspektionen.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader 
i genomsnittslön för kvinnor och män 
som utför lika eller likvärdigt arbete, vilka 
inte kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 

utgår
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eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Varje part kan välja 
att ge förhandlingsmandatet över frågan 
till arbetstagarnas eller arbetsgivarnas 
företrädare. Sådana åtgärder ska omfatta 
införandet av könsneutral arbetsutvärdering 
och arbetsindelning för att säkerställa att 
man utesluter all direkt eller indirekt 
lönediskriminering på grund av kön.

Or. en

Ändringsförslag 849
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
lön för kvinnor och män som utför lika 
eller likvärdigt arbete, vilka inte kan 
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kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

motiveras med hänvisning till objektiva 
och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen och 
undanröja skillnaderna så att de utjämnas 
uppåt till det högsta lönevärdet i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

Or. pt

Ändringsförslag 850
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen. Sådana 
åtgärder ska omfatta införandet av 
könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning för att säkerställa att man 
utesluter all direkt eller indirekt 
lönediskriminering på grund av kön.

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen inom 
rimlig tid. Sådana åtgärder ska omfatta 
införandet av könsneutral arbetsutvärdering 
och arbetsindelning för att säkerställa att 
man utesluter all direkt eller indirekt 
lönediskriminering på grund av kön.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen inom 
rimlig tid i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan. Sådana 
åtgärder ska omfatta införandet av 
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arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning för att säkerställa att man 
utesluter all direkt eller indirekt 
lönediskriminering på grund av kön.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare. 
Sådana åtgärder ska omfatta införandet av 
könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning för att säkerställa att man 
utesluter all direkt eller indirekt 
lönediskriminering på grund av kön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för arbetstagare uppdelade 
efter kön som utför lika eller likvärdigt 
arbete, vilka inte kan motiveras med 
hänvisning till objektiva och könsneutrala 
kriterier, ska arbetsgivaren avhjälpa 
situationen i nära samverkan med 
arbetstagarföreträdare, yrkesinspektion 
och/eller jämställdhetsorgan. Sådana 
åtgärder ska omfatta införandet av 
könsneutral arbetsutvärdering och 
arbetsindelning för att säkerställa att man 
utesluter all direkt eller indirekt 
lönediskriminering på grund av kön.

Or. en

Ändringsförslag 855
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarnas 
fackföreningar, yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

Or. it
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Ändringsförslag 856
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Sådana åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

4. Om det vid den gemensamma 
lönebedömningen framkommer skillnader i 
genomsnittslön för kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete, vilka inte 
kan motiveras med hänvisning till 
objektiva och könsneutrala kriterier, ska 
arbetsgivaren avhjälpa situationen i nära 
samverkan med arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion och/eller 
jämställdhetsorgan. Dessa åtgärder ska 
omfatta införandet av könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning för 
att säkerställa att man utesluter all direkt 
eller indirekt lönediskriminering på grund 
av kön.

Or. en

Ändringsförslag 857
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det ska stå medlemsstaterna fritt 
att utse vilka institutioner som ska vara 
ansvariga för de uppgifter som följer av 
detta direktiv, med hänsyn till de särskilda 
särdragen hos de befintliga institutionella 
arrangemangen.

Or. pl
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Ändringsförslag 858
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Situationer som omfattar 
lönediskriminering ska inte avhjälpas på 
ett sådant sätt som orsakar ett 
nedåtgående tryck på löneutvecklingen.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Kollektiva förhandlingar och dialog 

mellan arbetsmarknadens parter
1. Utan att det inskränker 
handlingsfriheten för arbetsmarknadens 
parter ska medlemsstaterna vidta åtgärder 
för att säkerställa att fackföreningar kan 
genomföra kollektivförhandlingar, på 
lämplig nivå, om åtgärder för att hantera 
lönediskriminering och undervärdering 
av arbete som huvudsakligen utförs av 
kvinnor samt om andra åtgärder som 
syftar till att minska löneskillnaderna. 
Sådana åtgärder ska inbegripa utveckling 
och användning av system för 
arbetsutvärdering och arbetsklassificering 
utan könsrelaterad särbehandling, med 
deltagande av fackföreningar.
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2. Utan att det inskränker 
handlingsfriheten för arbetsmarknadens 
parter samt i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
införlivandet, genomförandet och 
övervakningen av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av detta direktiv 
diskuteras med arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån åtgärderna enligt 
artiklarna 7, 8 och 9 inbegriper behandling 
av personuppgifter bör detta ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679.

1. I den mån åtgärderna enligt 
artiklarna 7, 8 och 9 inbegriper behandling 
av personuppgifter bör detta ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679. 
Överensstämmelse med denna förordning 
får inte användas som skäl för att neka 
någon information som är nödvändig för 
att verkställa rättigheter och skyldigheter i 
samband med principen om lika lön för 
arbetstagare som utför lika eller likvärdigt 
arbete, och arbetstagarna bör inte heller 
hindras från sin rätt enligt artikel 7 i detta 
direktiv att redovisa sin lön, särskilt inte 
om det handlar om att informera 
arbetstagarföreträdare om lönenivåerna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån åtgärderna enligt 
artiklarna 7, 8 och 9 inbegriper behandling 
av personuppgifter bör detta ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679.

1. I den mån åtgärderna enligt 
artiklarna 7, 8 och 9 inbegriper behandling 
av personuppgifter bör detta ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679. 
Överensstämmelse med denna förordning 
får inte användas som skäl för att neka 
någon information som är nödvändig för 
att säkerställa efterlevnaden av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 862
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån åtgärderna enligt 
artiklarna 7, 8 och 9 inbegriper behandling 
av personuppgifter bör detta ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679.

1. I den mån åtgärderna enligt detta 
direktiv inbegriper behandling av 
personuppgifter bör detta ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679.

Or. es

Motivering

Såväl rätten till lika lön för män och kvinnor som rätten till skydd av personuppgifter är 
grundläggande rättigheter i EU, och skyddet i förordning (EU) 2016/679 bör därför 
säkerställas genom hela direktivet, inte bara i artiklarna 7–9.

Ändringsförslag 863
Jadwiga Wiśniewska
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter som samlas in av 
arbetsgivarna i enlighet med artiklarna 7, 8 
eller 9 får inte användas i andra syften än 
att genomföra principen om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete.

2. Personuppgifter som samlas in av 
arbetsgivarna i enlighet med artiklarna 7, 8 
eller 9 får inte användas i andra syften än 
att genomföra principen om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete. Denna regel 
påverkar inte insamling av uppgifter för 
statistiska ändamål enligt förordning 
(EG) nr 223/2009 om europeisk statistik1a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 
beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program 
(EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

Or. en

Ändringsförslag 864
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter som samlas in av 
arbetsgivarna i enlighet med artiklarna 7, 8 
eller 9 får inte användas i andra syften än 
att genomföra principen om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete.

2. Personuppgifter som samlas in av 
arbetsgivarna i enlighet med artiklarna 7, 8 
eller 9 får inte användas i andra syften än 
att genomföra principen om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete. Vidare ska de 
nya reglerna inte medföra att uppgifter 
som tillhör arbetstagare eller känsliga 
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uppgifter som tillhör arbetsgivare lämnas 
ut.

Or. pl

Ändringsförslag 865
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter som samlas in av 
arbetsgivarna i enlighet med artiklarna 7, 
8 eller 9 får inte användas i andra syften än 
att genomföra principen om lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete.

2. Personuppgifter som behandlas i 
enlighet med detta direktiv får inte 
användas i andra syften än att genomföra 
principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete.

Or. es

Motivering

Såväl rätten till lika lön för män och kvinnor som rätten till skydd av personuppgifter är 
grundläggande rättigheter i EU, och skyddet i förordning (EU) 2016/679 bör därför 
säkerställas genom hela direktivet, inte bara i artiklarna 7–9.

Ändringsförslag 866
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarföreträdare eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i artiklarna 7, 8 
och 9 om yppandet av uppgifterna skulle 
leda till att man direkt eller indirekt får 
kännedom om en identifierbar kollegas lön. 
Arbetstagarföreträdarna eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarföreträdare eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i detta direktiv om 
yppandet av uppgifterna skulle leda till att 
man direkt eller indirekt får kännedom om 
en identifierbar kollegas lön. 
Arbetstagarföreträdarna eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 
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talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några inskränkningar.

talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några andra 
inskränkningar av skyddet av 
personuppgifter än de som fastställs i 
förordning (EU) 2016/679 och annan 
gällande lagstiftning.

Or. es

Motivering

Tillsynsorganet är även skyldigt att följa lagstiftningen om skydd av personuppgifter, eftersom 
det rör sig om en grundläggande rättighet.

Ändringsförslag 867
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarföreträdare eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i artiklarna 7, 8 och 
9 om yppandet av uppgifterna skulle leda 
till att man direkt eller indirekt får 
kännedom om en identifierbar kollegas lön. 
Arbetstagarföreträdarna eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 
talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några inskränkningar.

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarföreträdare eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i artiklarna 5.1, 7, 8 
och 9 om yppandet av uppgifterna skulle 
leda till att man direkt eller indirekt får 
kännedom om en identifierbar kollegas lön. 
Arbetstagarföreträdarna eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 
talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några inskränkningar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarföreträdare eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i artiklarna 7, 8 och 
9 om yppandet av uppgifterna skulle leda 
till att man direkt eller indirekt får 
kännedom om en identifierbar kollegas lön. 
Arbetstagarföreträdarna eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 
talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några inskränkningar.

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarföreträdare eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i artiklarna 7, 8 och 
9 om yppandet av uppgifterna skulle leda 
till att man direkt eller indirekt får 
kännedom om en identifierbar kollegas lön. 
Arbetstagarföreträdarna eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 
talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som genomför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några inskränkningar.

Or. en

Ändringsförslag 869
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarföreträdare eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i artiklarna 7, 8 och 
9 om yppandet av uppgifterna skulle leda 
till att man direkt eller indirekt får 
kännedom om en identifierbar kollegas lön. 

3. Medlemsstaterna får besluta att 
endast arbetstagarnas fackföreningar eller 
jämställdhetsorgan ska ha tillgång till den 
information som avses i artiklarna 7, 8 och 
9 om yppandet av uppgifterna skulle leda 
till att man direkt eller indirekt får 
kännedom om en identifierbar kollegas lön. 
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Arbetstagarföreträdarna eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 
talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några inskränkningar.

Arbetstagarnas fackföreningar eller 
jämställdhetsorganet ska bistå 
arbetstagaren med råd om en eventuell 
talan enligt detta direktiv, men utan att röja 
faktiska lönenivåer för enskilda 
arbetstagare som utför samma eller 
likvärdigt arbete. Det tillsynsorgan som 
avses i artikel 26 ska ha tillgång till 
informationen utan några inskränkningar.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Dialog mellan arbetsmarknadens parter

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis bör medlemsstaterna säkerställa att 
de rättigheter och skyldigheter som följer 
av detta direktiv diskuteras med 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dialog mellan arbetsmarknadens parter Kollektiva förhandlingar och dialog 
mellan arbetsmarknadens parter

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1 Medlemsstaterna ska se till att 
åtgärder för att ta itu med 
lönediskriminering och undervärdering 
av arbete som huvudsakligen utförs av 
kvinnor samt andra åtgärder som syftar 
till att minska löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män diskuteras på lämplig 
nivå i kollektivförhandlingar med 
deltagande av fackföreningar. Sådana 
åtgärder ska inbegripa utveckling och 
användning av system för 
arbetsutvärdering och arbetsklassificering 
utan könsrelaterad särbehandling.

Or. en

Ändringsförslag 873
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
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rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv diskuteras med 
arbetsmarknadens parter.

införlivandet, genomförandet och 
övervakningen av detta direktiv diskuteras 
med arbetsmarknadens parter.

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter ska 
medlemsstaterna stärka 
arbetsmarknadens parters roll att främja 
jämställdhet och bekämpa 
lönediskriminering och undervärdering 
av arbete som huvudsakligen utförs av 
kvinnor, i syfte att uppnå lika lön för 
likvärdigt arbete.
Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsgivarna ombesörjer lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete på ett planerat och 
systematiskt sätt på arbetsplatsen i 
enlighet med de mekanismer som 
fastställs i detta direktiv, inbegripet 
yrkesutbildning och karriärutveckling. 
Arbetsgivarna ska förse arbetstagarna 
och arbetstagarföreträdarna med lämplig 
information i enlighet med artiklarna 7, 8 
och 9.

Or. en

Ändringsförslag 874
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv diskuteras med 
arbetsmarknadens parter.

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv diskuteras med 
arbetsmarknadens parter. I synnerhet ska 
medlemsstaterna, när detta direktiv 
införlivas med deras nationella 
lagstiftning, främja en dialog med 
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arbetsmarknadens parter med avseende 
på rättsmedel och efterlevnad i enlighet 
med vad som fastställs i nästa kapitel.

Or. es

Ändringsförslag 875
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv diskuteras med 
arbetsmarknadens parter.

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv diskuteras med 
fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer.

(Detta ändringsförslag är tillämpligt på 
hela texten. Om det antas krävs det 
motsvarande genomgående ändringar.)

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv diskuteras med 

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv införlivas, genomförs och 
övervakas i fullt samråd med 
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arbetsmarknadens parter. arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 877
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv diskuteras med 
arbetsmarknadens parter.

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv införlivas i fullt samråd med 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter och 
mångfalden av nationella metoder och 
arbetsmarknadsmodeller ska 
medlemsstaterna stärka uppbyggnaden av 
kapaciteten hos arbetsmarknadens parter 
att främja jämställdhet och bekämpa 
lönediskriminering och undervärdering 
av arbete som huvudsakligen utförs av 
kvinnor, i syfte att säkerställa 
tillämpningen av principen om lika lön 
för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete i enlighet med artikel 
157 i EUF-fördraget.
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Or. en

Ändringsförslag 879
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter ska 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
garantera att fackföreningar kan 
genomföra kollektivförhandlingar, på 
lämplig nivå, för att överbrygga 
löneskillnaderna mellan könen, bland 
annat när det gäller åtgärder för att 
bekämpa lönediskriminering och 
undervärdering av arbete som 
huvudsakligen utförs av kvinnor. Sådana 
åtgärder ska inbegripa utveckling och 
användning av system för 
arbetsutvärdering och arbetsklassificering 
utan könsrelaterad särbehandling, med 
deltagande av fackföreningar. Utan att 
det inskränker handlingsfriheten för 
arbetsmarknadens parter och i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis ska 
medlemsstaterna säkerställa att de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv införlivas i fullt samråd med 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 880
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med medlemsstaternas 
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nationella lagstiftning och praxis och 
utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter ska 
medlemsstaterna garantera samråd med 
arbetsmarknadens parter om de 
rättigheter och skyldigheter som fastställs 
i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 881
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
arbetstagare som anser sig förfördelade på 
grund av att principen om lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete inte har tillämpats på 
dem, efter eventuell förlikning, har tillgång 
till rättsliga förfaranden för att säkerställa 
efterlevnaden av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. Förfarandena bör vara 
lättillgängliga för arbetstagarna och de som 
agerar i deras ställe, även efter det att det 
arbetsförhållande som lett till misstänkt 
diskriminering har upphört.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lagstiftningen följs, garantera att de 
myndigheter som är ansvariga för 
yrkesinspektioner och tillsyn har de 
personella, tekniska och ekonomiska 
resurser som krävs för att de ska kunna 
värna om sina ansvarsområden eller 
befogenheter, inbegripet de som föreskrivs 
enligt detta direktiv. De ska även 
garantera att alla arbetstagare som anser 
sig förfördelade på grund av att principen 
om lika lön för lika eller likvärdigt arbete 
inte har tillämpats på dem, efter eventuell 
förlikning, har tillgång till rättsliga 
förfaranden för att säkerställa 
efterlevnaden av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. Förfarandena bör vara 
lättillgängliga för arbetstagarna och de som 
agerar i deras ställe, till exempel genom en 
befrielse från rättegångskostnader, även 
efter det att det arbetsförhållande som lett 
till misstänkt diskriminering har upphört.

Or. pt
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
arbetstagare som anser sig förfördelade på 
grund av att principen om lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete inte har tillämpats på 
dem, efter eventuell förlikning, har tillgång 
till rättsliga förfaranden för att säkerställa 
efterlevnaden av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. Förfarandena bör vara 
lättillgängliga för arbetstagarna och de som 
agerar i deras ställe, även efter det att det 
arbetsförhållande som lett till misstänkt 
diskriminering har upphört.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
arbetstagare som anser sig förfördelade på 
grund av att principen om lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete inte har tillämpats på 
dem, efter eventuell frivillig förlikning 
avseende konfliktens båda parter, har 
tillgång till rättsliga förfaranden för att 
säkerställa efterlevnaden av de rättigheter 
och skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för lika eller likvärdigt arbete. 
Förfarandena bör vara lättillgängliga för 
arbetstagarna och de som agerar i deras 
ställe, även efter det att det 
arbetsförhållande som lett till misstänkt 
diskriminering har upphört. Vid förlikning 
ska den preskriptionstid som avses i 
artikel 18 avbrytas eller tillfälligt upphöra 
att löpa.

Or. en

Ändringsförslag 883
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
arbetstagare som anser sig förfördelade på 
grund av att principen om lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete inte har tillämpats på 
dem, efter eventuell förlikning, har tillgång 
till rättsliga förfaranden för att säkerställa 

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
arbetstagare som anser sig förfördelade på 
grund av att principen om lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete inte har tillämpats på 
dem, efter eventuell förlikning genom 
dialog med de sociala aktörerna, har 
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efterlevnaden av de rättigheter och 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. Förfarandena bör vara 
lättillgängliga för arbetstagarna och de som 
agerar i deras ställe, även efter det att det 
arbetsförhållande som lett till misstänkt 
diskriminering har upphört.

tillgång till rättsliga förfaranden för att 
säkerställa efterlevnaden av de rättigheter 
och skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete. Förfarandena bör 
vara lättillgängliga för arbetstagarna och de 
som agerar i deras ställe, även efter det att 
det arbetsförhållande som lett till misstänkt 
diskriminering har upphört.

Or. es

Motivering

En dialog med de sociala aktörerna bör prioriteras framför arbetsrättsliga tvister.

Ändringsförslag 884
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
myndigheter som ansvarar för att skydda 
arbetsvillkoren kan inleda en kontroll 
efter en anonym eller icke-anonym 
rapport om en överträdelse av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 13 utgår
Förfaranden för eller till stöd för 

arbetstagare
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra 
rättsliga organ som i enlighet med de 
ovannämnda kriterierna i nationell 
lagstiftning, har befogat intresse av att 
säkerställa jämställdheten mellan könen 
får delta i alla rättsliga eller 
administrativa förfaranden för att 
åberopa de rättigheter eller skyldigheter 
som följer av principen om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete. De får med arbetstagarens 
godkännande agera för dennes räkning 
eller till stöd för den arbetstagare som 
fallit offer för en överträdelse av någon av 
de rättigheter eller skyldigheter som följer 
av principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete.
2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med deras godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 886
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 
befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen får delta i 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare får delta i alla 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
för att åberopa de rättigheter eller 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. De får med 
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alla rättsliga eller administrativa 
förfaranden för att åberopa de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete. De får med 
arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

Or. es

Motivering

Utöver arbetstagarna och jämställdhetsorganen bör det endast vara de sociala aktörerna som 
får åberopa sina rättigheter. Om man utökar processbehörigheterna ökar inte bara 
tvistemålen oproportionerligt utan dessutom förminskas de fackliga företrädarnas roll, 
eftersom man skapar onödiga konkurrenter till de sociala aktörerna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 
befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen får delta i alla 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
för att åberopa de rättigheter eller 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. De får med 
arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 

1. I enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis och system för 
arbetsmarknadsmodeller ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 
befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen får delta i alla 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
för att åberopa de rättigheter eller 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. De får med 
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överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 888
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 
befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen får delta i alla 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
för att åberopa de rättigheter eller 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. De får med 
arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

1. I enlighet med nationell 
lagstiftning och särskild institutionell 
praxis ska medlemsstaterna säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 
befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen får delta i alla 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
för att åberopa de rättigheter eller 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. De får med 
arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 889
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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 
befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen får delta i alla 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
för att åberopa de rättigheter eller 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. De får med 
arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 
befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen i all deras 
mångfald och att bekämpa diskriminering 
på grund av kön, får delta i alla rättsliga 
eller administrativa förfaranden för att 
åberopa de rättigheter eller skyldigheter 
som följer av principen om lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete. De får med 
arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 890
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare eller andra rättsliga 
organ som i enlighet med de ovannämnda 
kriterierna i nationell lagstiftning, har 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningar, organisationer, 
jämställdhetsorgan och organisationer som 
företräder arbetstagarna eller andra 
rättsliga organ som i enlighet med de 
ovannämnda kriterierna i nationell 
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befogat intresse av att säkerställa 
jämställdheten mellan könen får delta i alla 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
för att åberopa de rättigheter eller 
skyldigheter som följer av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete. De får med 
arbetstagarens godkännande agera för 
dennes räkning eller till stöd för den 
arbetstagare som fallit offer för en 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

lagstiftning, har befogat intresse av att 
säkerställa jämställdheten mellan könen får 
delta i alla rättsliga eller administrativa 
förfaranden för att åberopa de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete. De får agera, 
oberoende av om de fått en formell 
begäran från en arbetstagare eller en 
grupp av arbetstagare som fallit offer för 
en överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 891
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med deras godkännande.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 892
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med deras godkännande.

2. Jämställdhetsorgan och 
organisationer som företräder 
arbetstagarna ska även ha rätt att agera, 
oberoende av om de fått en formell 
begäran från arbetstagaren eller från en 
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grupp av arbetstagare.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med deras godkännande.

2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för enskilda 
och/eller grupper av arbetstagare, med 
deras godkännande eller efter anmälan i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 894
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med deras godkännande.

2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarnas fackföreningar ska även 
ha rätt att agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med hjälp av kollektiva 
åtgärder, med deras godkännande.

Or. it
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Ändringsförslag 895
Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jämställdhetsorgan och 
arbetstagarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med deras godkännande.

2. Jämställdhetsorgan, 
arbetstagarföreträdare och 
arbetsgivarföreträdare ska även ha rätt att 
agera för eller till stöd för flera 
arbetstagare, med deras godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 896
Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fackföreningar ska också ha rätt 
att agera för en grupp arbetstagare inom 
en viss sektor eller kategori.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fackföreningar ska också ha rätt 
att agera för en grupp arbetstagare inom 
en viss sektor eller kategori.

Or. en



PE699.049v01-00 74/172 AM\1241226SV.docx

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fackföreningar ska också ha rätt 
att agera för en grupp arbetstagare inom 
en viss sektor eller kategori.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska minska 
förfarandehindren för 
domstolsprövningar av 
lönediskrimineringsärenden.

Or. en

Ändringsförslag 900
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare som lidit skada på grund av att 
de rättigheter eller skyldigheter som följer 
av principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete inte 
efterlevts har rätt att begära och få full 
kompensation eller gottgörelse på det sätt 
som medlemsstaten fastställer för åsamkad 
skada.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

På spanska stod arbetstagare i såväl maskulin som feminin form, vilket ledamoten ville 
ändra.

Ändringsförslag 901
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare som lidit skada på grund av att 
de rättigheter eller skyldigheter som följer 
av principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete inte 
efterlevts har rätt att begära och få full 
kompensation eller gottgörelse på det sätt 
som medlemsstaten fastställer för åsamkad 
skada.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den kompensation eller gottgörelse 
som avses i punkt 1 ska säkerställa faktisk 
och verksam kompensation för åsamkade 
förluster och skador på ett sätt som är 
avskräckande och proportionerligt i 
förhållande till den skada som lidits.

2. Den kompensation eller gottgörelse 
som avses i punkt 1 ska säkerställa faktisk 
och verksam kompensation för åsamkade 
förluster och skador på ett sätt som är 
proportionerligt i förhållande till den skada 
som lidits.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den kompensation eller gottgörelse 
som avses i punkt 1 ska säkerställa faktisk 
och verksam kompensation för åsamkade 
förluster och skador på ett sätt som är 
avskräckande och proportionerligt i 
förhållande till den skada som lidits.

2. Den kompensation eller gottgörelse 
som avses i punkt 1 ska säkerställa faktisk 
och verksam kompensation för åsamkade 
förluster och skador på ett sätt som är 
avskräckande och proportionerligt i 
förhållande till den skada som lidits. I fall 
där könsdiskriminerande lönesättning 
förenas med diskriminering även på 
andra grunder ska kompensationen eller 
gottgörelsen anpassas därefter.

Or. en

Ändringsförslag 904
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den kompensation eller gottgörelse 
som avses i punkt 1 ska säkerställa faktisk 

2. Den kompensation eller gottgörelse 
som avses i punkt 1 ska säkerställa faktisk 
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och verksam kompensation för åsamkade 
förluster och skador på ett sätt som är 
avskräckande och proportionerligt i 
förhållande till den skada som lidits.

och verksam kompensation för åsamkade 
förluster och skador på ett sätt som är 
avskräckande och proportionerligt i 
förhållande till den skada som lidits. I fall 
där könsdiskriminerande lönesättning 
förenas med diskriminering även på 
andra grunder ska kompensationen eller 
gottgörelsen anpassas därefter.

Or. en

Ändringsförslag 905
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kompensationen ska återinsätta 
den skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete. 
Kompensationen ska omfatta fullständig 
retroaktiv återvinning av utebliven lön 
och därmed sammanhängande bonusar 
eller in-naturaförmåner, kompensation 
för förlorade möjligheter och ideell skada. 
Den ska även ge rätt till dröjsmålsränta.

utgår

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete. 
Kompensationen ska omfatta fullständig 
retroaktiv återvinning av utebliven lön 
och därmed sammanhängande bonusar 
eller in-naturaförmåner, kompensation 
för förlorade möjligheter och ideell skada. 
Den ska även ge rätt till dröjsmålsränta.

3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika arbete.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete. 
Kompensationen ska omfatta fullständig 
retroaktiv återvinning av utebliven lön och 
därmed sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. Den 
ska även ge rätt till dröjsmålsränta.

3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete. Kompensationen ska 
omfatta fullständig retroaktiv återvinning 
av utebliven lön och därmed 
sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. Den 
ska även ge rätt till dröjsmålsränta.

Or. en
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Ändringsförslag 908
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete. 
Kompensationen ska omfatta fullständig 
retroaktiv återvinning av utebliven lön och 
därmed sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. Den 
ska även ge rätt till dröjsmålsränta.

3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete. 
Kompensationen ska omfatta fullständig 
retroaktiv återvinning av utebliven lön och 
därmed sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner från och med den dag då 
detta direktiv införlivas i medlemsstatens 
nationella lagstiftning, kompensation för 
förlorade möjligheter och ideell skada. Den 
ska även ge rätt till dröjsmålsränta.

Or. fr

Ändringsförslag 909
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete. 
Kompensationen ska omfatta fullständig 
retroaktiv återvinning av utebliven lön och 
därmed sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 

3. Kompensationen ska återinsätta den 
skadelidande arbetstagaren i samma 
situation denne skulle ha haft om ingen 
könsdiskriminering förekommit och inga 
överträdelser gjorts av någon av de 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete. 
Kompensationen ska omfatta fullständig 
retroaktiv återvinning av utebliven lön och 
därmed sammanhängande bonusar eller in-
naturaförmåner, kompensation för 
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förlorade möjligheter och ideell skada. 
Den ska även ge rätt till dröjsmålsränta.

förlorade möjligheter. Den ska även ge rätt 
till dröjsmålsränta.

Or. es

Motivering

Ideell skada ingår redan i den fullständiga retroaktiva återinsättningen som inrättas genom 
denna punkt. Om denna kompensation blir alltför omfattande finns det en risk att tvisterna 
ökar, liksom risken att någon orättfärdigt berikar sig.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
domstol eller annan behörig myndighet 
som vid rättslig prövning om 
säkerställande av efterlevnaden av alla de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete, på 
kärandens begäran och på svarandens 
bekostnad, ska ha rätt att utfärda 
föreläggande om följande:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
domstol eller annan behörig myndighet 
som vid rättslig prövning om 
säkerställande av efterlevnaden av alla de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
i all deras mångfald för lika eller 
likvärdigt arbete, på kärandens begäran och 
på svarandens bekostnad, ska ha rätt att 
utfärda föreläggande om följande:

Or. en

Ändringsförslag 911
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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domstol eller annan behörig myndighet 
som vid rättslig prövning om 
säkerställande av efterlevnaden av alla de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete, på 
kärandens begäran och på svarandens 
bekostnad, ska ha rätt att utfärda 
föreläggande om följande:

domstol som vid rättslig prövning om 
säkerställande av efterlevnaden av alla de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för lika eller likvärdigt arbete, på 
kärandens begäran och på svarandens 
bekostnad, ska ha rätt att utfärda 
föreläggande om följande:

Or. es

Motivering

Det rör sig om rättsliga förfaranden, och då ska det endast vara rättsväsendet som har 
behörighet att utfärda förelägganden.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett föreläggande som fastställer 
överträdelse av någon av de rättigheter 
eller skyldigheter som följer av principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De strukturella eller organisatoriska 
åtgärder som avses i första stycket led b 
kan inbegripa en skyldighet att se över 
lönesättningspolicyn med utgångspunkt i 
könsneutrala system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning, upprättande av en 
handlingsplan för att avhjälpa brister som 
upptäckts och vidtagande av åtgärder för 
att minska alla omotiverade 
könslöneskillnader.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De strukturella eller organisatoriska 
åtgärder som avses i första stycket led b 
kan inbegripa en skyldighet att se över 
lönesättningspolicyn med utgångspunkt i 
könsneutrala system för arbetsutvärdering 
och arbetsindelning, upprättande av en 
handlingsplan för att undanröja 
konstaterad ojämställdhet och vidtagande 
av åtgärder för att minska alla 
omotiverade löneskillnader.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med sina 
nationella rättssystem för att säkerställa 
att bevisbördan, när arbetstagare som 
anser sig förfördelade på grund av att 
likalöneprincipen inte har tillämpats på 
dem vänder sig till domstol eller annan 
behörig myndighet för att få det fastställt 
om de konkreta omständigheterna ger 
anledning att anta att direkt eller indirekt 
diskriminering har förekommit, ska 
åligga svaranden och att det är denne som 
ska föra i bevisning att ingen direkt eller 
indirekt lönediskriminering förekommit.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 916
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder i enlighet med sina nationella 
rättssystem för att säkerställa att 
bevisbördan, när arbetstagare som anser sig 
förfördelade på grund av att 
likalöneprincipen inte har tillämpats på 
dem vänder sig till domstol eller annan 
behörig myndighet för att få det fastställt 
om de konkreta omständigheterna ger 
anledning att anta att direkt eller indirekt 
diskriminering har förekommit, ska åligga 
svaranden och att det är denne som ska 
föra i bevisning att ingen direkt eller 
indirekt lönediskriminering förekommit.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder i enlighet med sina nationella 
rättssystem för att säkerställa att 
bevisbördan, när arbetstagare som anser sig 
förfördelade på grund av att 
likalöneprincipen inte har tillämpats på 
dem vänder sig till domstol eller annan 
behörig myndighet för att få det fastställt 
om de konkreta omständigheterna ger 
anledning att anta att direkt eller indirekt 
diskriminering har förekommit, ska åligga 
svaranden och att det är denne som ska 
föra i bevisning att ingen direkt eller 
indirekt lönediskriminering förekommit. 
Dessa konkreta omständigheter bör 
utgöra fakta som gör det möjligt att vid 
första anblicken fastställa att det finns 
säker bevisning på att direkt eller indirekt 
diskriminering förekommit.
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Or. es

Motivering

Kravet på någon slags bevis vid första anblicken krävs för att säkerställa 
proportionalitetsprincipen och oskuldspresumtionen, utöver att undvika rättstvister och att 
rättsväsendet utnyttjas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder i enlighet med sina nationella 
rättssystem för att säkerställa att 
bevisbördan, när arbetstagare som anser 
sig förfördelade på grund av att 
likalöneprincipen inte har tillämpats på 
dem vänder sig till domstol eller annan 
behörig myndighet för att få det fastställt 
om de konkreta omständigheterna ger 
anledning att anta att direkt eller indirekt 
diskriminering har förekommit, ska åligga 
svaranden och att det är denne som ska 
föra i bevisning att ingen direkt eller 
indirekt lönediskriminering förekommit.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder i enlighet med sina nationella 
rättssystem för att säkerställa att 
arbetstagare, som anser sig förfördelade på 
grund av att likalöneprincipen inte har 
tillämpats på dem, vänder sig till behörig 
myndighet för att få det fastställt om de 
konkreta omständigheterna ger anledning 
att anta att direkt eller indirekt 
diskriminering har förekommit.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättsliga eller administrativa 
förfaranden om direkt eller indirekt 
diskriminering inleds mot arbetsgivare 

utgår
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som inte efterkommit de rättigheter och 
skyldigheter som följer av artiklarna 5–9 i 
detta direktiv om rätt till insyn i 
lönesättning, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det åligger arbetsgivaren 
att bevisa att ingen sådan diskriminering 
förekommit.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättsliga eller administrativa 
förfaranden om direkt eller indirekt 
diskriminering inleds mot arbetsgivare som 
inte efterkommit de rättigheter och 
skyldigheter som följer av artiklarna 5–9 i 
detta direktiv om rätt till insyn i 
lönesättning, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det åligger arbetsgivaren att 
bevisa att ingen sådan diskriminering 
förekommit.

2. När rättsliga förfaranden om direkt 
eller indirekt diskriminering inleds mot 
arbetsgivare som inte efterkommit de 
rättigheter som följer av artiklarna 5–9 i 
detta direktiv om rätt till insyn i 
lönesättning, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det åligger arbetsgivaren att 
bevisa att ingen sådan diskriminering 
förekommit.

Or. en

Ändringsförslag 920
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättsliga eller administrativa 
förfaranden om direkt eller indirekt 
diskriminering inleds mot arbetsgivare som 
inte efterkommit de rättigheter och 
skyldigheter som följer av artiklarna 5–9 i 
detta direktiv om rätt till insyn i 

2. När rättsliga eller administrativa 
förfaranden om direkt eller indirekt 
diskriminering inleds mot arbetsgivare som 
inte efterkommit de rättigheter och 
skyldigheter som följer av artiklarna 5–9 i 
detta direktiv om rätt till insyn i 
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lönesättning, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det åligger arbetsgivaren att 
bevisa att ingen sådan diskriminering 
förekommit.

lönesättning, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det åligger arbetsgivaren att 
bevisa att denne har följt detta direktiv 
och övrig tillämplig lagstiftning i kraft.

Or. es

Motivering

Omvänd bevisbörda strider mot de generella rättsprinciperna, eftersom det krävs omöjliga 
bevis.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När rättsliga eller administrativa 
förfaranden om direkt eller indirekt 
diskriminering inleds mot arbetsgivare som 
inte efterkommit de rättigheter och 
skyldigheter som följer av artiklarna 5–9 i 
detta direktiv om rätt till insyn i 
lönesättning, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det åligger arbetsgivaren att 
bevisa att ingen sådan diskriminering 
förekommit.

2. När rättsliga eller administrativa 
förfaranden om direkt eller indirekt 
diskriminering inleds mot arbetsgivare som 
inte efterkommit de rättigheter och 
skyldigheter som följer av artiklarna 5–9 i 
detta direktiv om rätt till insyn i 
lönesättning, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det åligger arbetstagaren att 
bevisa att sådan diskriminering 
förekommit.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3



AM\1241226SV.docx 87/172 PE699.049v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla eventuella kvarstående 
tveksamheter ska bedömas till kärandens 
fördel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla eventuella kvarstående 
tveksamheter ska bedömas till kärandens 
fördel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 924
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla eventuella kvarstående 
tveksamheter ska bedömas till kärandens 
fördel.

3. Alla eventuella kvarstående 
tveksamheter ska bedömas till kärandens 
fördel, förutom då denne agerat i ond tro.

Or. es

Motivering

Denna begränsning krävs för att man inte på nytt ska falla i fällan att det saknas 
proportionalitet, även om arbetstagaren är den svagare parten. Detta bör dock inte få leda 
till den raka motsatsen, att denne blir en rättshaverist.
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv hindrar inte att 
medlemsstaterna inför bevisregler som är 
mer gynnsamma för käranden vid talan 
som åberopar rättigheter eller skyldigheter 
avseende lika lön för kvinnor och män för 
lika eller likvärdigt arbete.

4. Detta direktiv hindrar inte att 
medlemsstaterna inför bevisregler som är 
mer gynnsamma för käranden vid talan 
som åberopar rättigheter eller skyldigheter 
avseende lika lön för kvinnor och män i all 
deras mångfald för lika eller likvärdigt 
arbete.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna kan avstå ifrån 
att tillämpa punkt 1 på förfaranden där 
det åligger domstolen eller den behöriga 
instansen att utreda fakta i målet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 927
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna kan avstå ifrån att 
tillämpa punkt 1 på förfaranden där det 
åligger domstolen eller den behöriga 
instansen att utreda fakta i målet.

5. Medlemsstaterna kan avstå ifrån att 
tillämpa punkterna 1–3 på förfaranden där 
det åligger domstolen eller den behöriga 
instansen att utreda fakta i målet.

Or. es

Motivering

När en domstol eller behörig instans gör en utredning är inte arbetstagaren längre den 
svagare parten, och bestämmelserna om såväl bevisbördan som fördelen ”in dubio pro 
operario”, det vill säga att man i händelse av tvivel tolkar till arbetstagarens fördel, behövs 
därför inte längre.

Ändringsförslag 928
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
nationella domstolar eller behöriga 
myndigheter vid talan om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete har rätt att förelägga svaranden att 
yppa all relevant bevisning i dennes 
besittning.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
nationella domstolar eller behöriga 
myndigheter vid talan om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete har rätt att förelägga svaranden att 
yppa all relevant bevisning i dennes 
besittning. Under denna process ska 
emellertid skyddet för konfidentiella 
uppgifter, affärshemligheter, 
företagshemligheter och 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
säkerställas.

Or. hu

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

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
nationella domstolar eller behöriga 
myndigheter vid talan om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete har rätt att förelägga svaranden att 
yppa all relevant bevisning i dennes 
besittning.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
nationella domstolar eller behöriga 
myndigheter vid talan om lika lön för 
kvinnor och män i all deras mångfald för 
lika eller likvärdigt arbete har rätt att 
förelägga svaranden att yppa all relevant 
bevisning i dennes besittning.

Or. en

Ändringsförslag 930
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar är behöriga att utfärda 
ett föreläggande om utlämnande av bevis 
som innehåller konfidentiella uppgifter, om 
de anser detta vara relevant för talan. 
Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar, när de begär utlämnande av 
sådan information, har tillgång till 
effektiva åtgärder för att skydda denna 
information.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar är behöriga att utfärda 
ett föreläggande om utlämnande av bevis 
som innehåller konfidentiella uppgifter, om 
de anser detta vara relevant för talan. 
Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar, när de begär utlämnande av 
sådan information, har tillgång till 
effektiva åtgärder för att skydda denna 
information. De skyldigheter som följer av 
denna bestämmelse påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelserna om 
konfidentialitet i förordning (EG) nr 
223/2009 om europeisk statistik1a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1101/2008 om utlämnande av 
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insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 
beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program 
(EUT L 87, 31.3.2009, s. 164). 

Or. en

Ändringsförslag 931
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar är behöriga att utfärda 
ett föreläggande om utlämnande av bevis 
som innehåller konfidentiella uppgifter, om 
de anser detta vara relevant för talan. 
Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar, när de begär utlämnande av 
sådan information, har tillgång till 
effektiva åtgärder för att skydda denna 
information.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar är behöriga att utfärda 
ett föreläggande om utlämnande av bevis 
som innehåller konfidentiella uppgifter, om 
de anser detta vara strikt nödvändigt för 
tvistlösningen, under förutsättning att det 
saknas andra bevismaterial och att detta 
inte vållar ännu större skada. 
Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar, när de begär utlämnande av 
sådan information, har tillgång till 
effektiva åtgärder för att skydda denna 
information.

Or. es

Motivering

Skyddet av integriteten och personuppgifter kräver att konfidentiella uppgifter endast får 
lämnas ut då det är strikt nödvändigt.

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

Förslag till direktiv
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Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar är behöriga att utfärda 
ett föreläggande om utlämnande av bevis 
som innehåller konfidentiella uppgifter, 
om de anser detta vara relevant för talan. 
Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar, när de begär utlämnande av 
sådan information, har tillgång till 
effektiva åtgärder för att skydda denna 
information.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar är behöriga att utfärda 
ett föreläggande om utlämnande av bevis, 
om de anser detta vara relevant för talan. 
Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar, när de begär utlämnande av 
sådan information, har tillgång till 
effektiva åtgärder för att skydda denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 933
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Konfidentiell information som en 
klient får av sin advokat är undantagen 
punkt 2, då den omfattas av 
tystnadsplikten.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta 1. Medlemsstaterna ska anta 
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bestämmelser om preskriptionstid för talan 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete. Dessa regler ska 
fastställa när preskriptionsfristen börjar 
löpa, dess löptid och under vilka 
förhållanden den ska avbrytas eller 
tillfälligt upphöra att löpa.

bestämmelser om preskriptionstid för talan 
om lika lön för kvinnor och män i all deras 
mångfald för lika eller likvärdigt arbete. 
Dessa regler ska fastställa när 
preskriptionsfristen börjar löpa, dess löptid 
och under vilka förhållanden den ska 
avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Preskriptionstiden ska inte börja 
löpa innan överträdelsen av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete eller överträdelse av 
andra rättigheter och skyldigheter som 
följer av detta direktiv har upphört och 
käranden har, eller rimligen kan antas 
ha, vetskap om överträdelserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Preskriptionstiden ska inte börja 
löpa innan överträdelsen av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 

utgår
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likvärdigt arbete eller överträdelse av 
andra rättigheter och skyldigheter som 
följer av detta direktiv har upphört och 
käranden har, eller rimligen kan antas 
ha, vetskap om överträdelserna.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Preskriptionstiden ska inte börja 
löpa innan överträdelsen av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete eller överträdelse av andra 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
detta direktiv har upphört och käranden 
har, eller rimligen kan antas ha, vetskap om 
överträdelserna.

2. Preskriptionstiden ska inte börja 
löpa innan överträdelsen av principen om 
lika lön för kvinnor och män i all deras 
mångfald för lika eller likvärdigt arbete 
eller överträdelse av andra rättigheter och 
skyldigheter som följer av detta direktiv 
har upphört och käranden har, eller 
rimligen kan antas ha, vetskap om 
överträdelserna.

Or. en

Ändringsförslag 938
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Preskriptionstiden ska inte börja 
löpa innan överträdelsen av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete eller överträdelse av andra 
rättigheter och skyldigheter som följer av 

2. Preskriptionstiden ska inte börja 
löpa innan överträdelsen av principen om 
lika lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete eller överträdelse av andra 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
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detta direktiv har upphört och käranden 
har, eller rimligen kan antas ha, vetskap 
om överträdelserna.

detta direktiv har upphört och käranden 
kan ha, eller rimligen kan antas ha, 
vetskap om överträdelserna.

Or. es

Motivering

Preskriptionstiden bör börja räknas från det att arbetstagaren kan ha vetskap om 
överträdelserna, till exempel från det att han eller hon har fått tillgång till lönerelaterad 
information (om dies a quo ska fastställas, det vill säga den dag då arbetstagaren verkligen 
anser sig ha vetskap, skapar man en risk att en subjektiv och icke påvisbar tidpunkt anges).

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan är i 
enlighet med nationell 
arbetsmarknadspraxis och etablerad 
rättspraxis.

Or. en



PE699.049v01-00 96/172 AM\1241226SV.docx

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till tre år eller är i linje med 
nationella särdrag.

Or. en

Motivering

Preskriptionstiden bör överensstämma med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 942
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
preskriptionstider för att väcka talan som 
är anpassade till deras nationella 
lagstiftningskällor.

Or. it

Ändringsförslag 943
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst fem år.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 946
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
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Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
preskriptionstiden i enlighet med sin 
processlagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till minst tre år.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden för att väcka talan 
uppgår till högst ett år.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att preskriptionstiden uppskjuts, eller 
beroende på nationell lagstiftning, avbryts 
så snart käranden väcker talan genom 
stämning eller genom att påtala ärendet 
hos arbetsgivaren, arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion eller jämställdhetsorgan.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden uppskjuts, eller 
beroende på nationell lagstiftning, avbryts 
så snart käranden väcker talan genom 
stämning eller genom att påtala ärendet 
hos arbetsgivaren, arbetstagarföreträdare, 
yrkesinspektion eller jämställdhetsorgan.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
preskriptionstiden uppskjuts, eller 
beroende på nationell lagstiftning, avbryts 
så snart käranden väcker talan genom 
stämning.

Or. en

Ändringsförslag 950
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Arvoden och rättegångskostnader

Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska ha rätt att 
utöver annan kompensation från 
svaranden få ersättning för rimliga utlägg 
för arvoden till jurister och experter samt 
rättegångskostnader. Kärande vars talan 
om lönediskriminering bifallits ska inte 
ha rätt att få ersättning från svaranden 
för utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 
talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.
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Or. es

Motivering

Det är upp till de enskilda medlemsstaterna att ange bestämmelser om rättegångskostnaderna 
i sin lagstiftning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Arvoden och rättegångskostnader

Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska ha rätt att 
utöver annan kompensation från 
svaranden få ersättning för rimliga utlägg 
för arvoden till jurister och experter samt 
rättegångskostnader. Kärande vars talan 
om lönediskriminering bifallits ska inte 
ha rätt att få ersättning från svaranden 
för utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 
talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Arvoden och rättegångskostnader

Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska ha rätt att 
utöver annan kompensation från 
svaranden få ersättning för rimliga utlägg 
för arvoden till jurister och experter samt 
rättegångskostnader. Kärande vars talan 
om lönediskriminering bifallits ska inte 
ha rätt att få ersättning från svaranden 
för utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 
talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska ha rätt att 
utöver annan kompensation från 
svaranden få ersättning för rimliga utlägg 
för arvoden till jurister och experter samt 
rättegångskostnader. Kärande vars talan 
om lönediskriminering bifallits ska inte 
ha rätt att få ersättning från svaranden 
för utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 
talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.

utgår



PE699.049v01-00 102/172 AM\1241226SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 954
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska ha rätt att 
utöver annan kompensation från 
svaranden få ersättning för rimliga utlägg 
för arvoden till jurister och experter samt 
rättegångskostnader. Kärande vars talan 
om lönediskriminering bifallits ska inte ha 
rätt att få ersättning från svaranden för 
utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 
talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.

Medlemsstaterna ska i enlighet med sina 
rättssystem bestämma villkoren för 
ersättning för rättegångskostnader och 
juristarvoden vid talan i samband med 
lönediskriminering.

Or. it

Ändringsförslag 955
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska inte ha 
rätt att få ersättning från svaranden för 
utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader.
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talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.

Or. en

Ändringsförslag 956
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska inte ha 
rätt att få ersättning från svaranden för 
utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 
talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 957
Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om 
lönediskriminering bifallits ska ha rätt att 
utöver annan kompensation från 
svaranden få ersättning för rimliga utlägg 
för arvoden till jurister och experter samt 

Medlemsstaterna ska, i enlighet med sina 
rättssystem och nationell lagstiftning, 
fastställa omfattningen av juridiska och 
rättsliga kostnader i samband med talan 
om lönediskriminering.
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rättegångskostnader. Kärande vars talan 
om lönediskriminering bifallits ska inte ha 
rätt att få ersättning från svaranden för 
utlägg för arvoden till jurister och 
experter eller rättegångskostnader, om 
talan väckts i ond tro, var uppenbart 
ogrundad eller om bifall av ersättning 
bedöms vara orimlig med tanke på de 
särskilda omständigheterna i fallet.

Or. en

Ändringsförslag 958
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska inte ha rätt att få ersättning 
från svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader, om talan väckts i ond 
tro, var uppenbart ogrundad eller om bifall 
av ersättning bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
fallet.

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska inte ha rätt att få ersättning 
från svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader, om talan väckts i ond 
tro, var uppenbart ogrundad eller om bifall 
av ersättning bedöms vara orimlig med 
tanke på de särskilda omständigheterna i 
fallet. Svarande vars talan har bifallits 
kan ha rätt att helt eller delvis få 
ersättning av allmänna medel för utlägg 
för arvoden till jurister och experter samt 
rättegångskostnader om svaranden inte 
har kunnat återkräva dessa från 
käranden.

Or. fr

Ändringsförslag 959
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska inte ha rätt att få ersättning 
från svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader, om talan väckts i ond 
tro, var uppenbart ogrundad eller om 
bifall av ersättning bedöms vara orimlig 
med tanke på de särskilda 
omständigheterna i fallet.

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att få ersättning från 
svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska inte ha rätt att få ersättning 
från svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader, om talan väckts i ond 
tro, var uppenbart ogrundad eller om 
bifall av ersättning bedöms vara orimlig 

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att få ersättning från 
svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader.
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med tanke på de särskilda 
omständigheterna i fallet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska inte ha rätt att få ersättning 
från svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader, om talan väckts i ond 
tro, var uppenbart ogrundad eller om 
bifall av ersättning bedöms vara orimlig 
med tanke på de särskilda 
omständigheterna i fallet.

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att få ersättning från 
svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 962
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 

Kärande vars talan om lönediskriminering 
bifallits ska ha rätt att utöver annan 
kompensation från svaranden få ersättning 
för rimliga utlägg för arvoden till jurister 
och experter samt rättegångskostnader. 
Kärande vars talan om lönediskriminering 
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bifallits ska inte ha rätt att få ersättning 
från svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader, om talan väckts i ond 
tro, var uppenbart ogrundad eller om 
bifall av ersättning bedöms vara orimlig 
med tanke på de särskilda 
omständigheterna i fallet.

bifallits ska ha rätt att få ersättning från 
svaranden för utlägg för arvoden till 
jurister och experter eller 
rättegångskostnader, enligt de 
bestämmelser som framgår av nationella 
förordningar.

Or. it

Ändringsförslag 963
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det som fastställs i förra stycket ska ej 
tillämpas på mikroföretag (färre än tio 
anställda), vilka i stället omfattas av 
gällande allmän lagstiftning.

Or. es

Motivering

För mikroföretag är kostnadsbefrielsen orimlig och oproportionerlig.

Ändringsförslag 964
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktioner (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 965
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Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
nationella bestämmelser som antagits 
enligt detta direktiv och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de tillämpas. De fastställda sanktionerna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska snarast 
underrätta kommissionen om sådana regler 
och åtgärder samt eventuella ändringar som 
berör dem.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
nationella bestämmelser som antagits 
enligt detta direktiv och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de tillämpas. De fastställda sanktionerna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska snarast 
underrätta kommissionen om sådana regler 
och åtgärder samt eventuella ändringar som 
berör dem. Kommissionen ska årligen 
offentliggöra dessa regler och åtgärder 
för att medlemsstaterna ska kunna utbyta 
god praxis.

Or. es

Ändringsförslag 966
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
nationella bestämmelser som antagits 
enligt detta direktiv och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de tillämpas. De fastställda sanktionerna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska snarast 
underrätta kommissionen om sådana regler 
och åtgärder samt eventuella ändringar som 
berör dem.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
nationella bestämmelser som antagits 
enligt detta direktiv och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de tillämpas. Sanktionerna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande, 
och får omfatta straffavgifter. 
Medlemsstaterna ska snarast underrätta 
kommissionen om sådana regler och 
åtgärder samt eventuella ändringar som 
berör dem.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
nationella bestämmelser som antagits 
enligt detta direktiv och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de tillämpas. De fastställda sanktionerna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
snarast underrätta kommissionen om 
sådana regler och åtgärder samt eventuella 
ändringar som berör dem.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler om sanktioner för överträdelse av 
nationella bestämmelser som antagits 
enligt detta direktiv och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva 
och proportionella. Medlemsstaterna ska 
snarast underrätta kommissionen om 
sådana regler och åtgärder samt eventuella 
ändringar som berör dem.

Or. en

Ändringsförslag 968
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

2. Om straffavgifter tillämpas ska 
straffavgiftens nivå fastställas med hänsyn 
till

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
baseras till exempel på arbetsgivarens 
bruttoårsomsättning eller arbetsgivarens 
totala löneutbetalningar samt säkerställa 
att denna miniminivå är proportionerlig 
och har en faktisk avskräckande verkan. 
Straffavgiftens nivå ska fastställas med 
hänsyn till

Or. en

Ändringsförslag 970
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
procentandel av arbetsgivarens 
bruttoårsomsättning som en miniminivå 
för sådana straffavgifter samt säkerställa 
att denna miniminivå är proportionerlig 
och har en faktisk avskräckande verkan. 
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Straffavgiftens nivå ska fastställas med 
hänsyn till

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
procentandel av arbetsgivarens 
bruttoårsomsättning som en miniminivå 
för sådana straffavgifter samt säkerställa 
att denna miniminivå är proportionerlig 
och har en faktisk avskräckande verkan. 
Straffavgiftens nivå ska fastställas med 
hänsyn till

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
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principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
procentandel av arbetsgivarens 
bruttoårsomsättning som en miniminivå 
för sådana straffavgifter samt säkerställa 
att denna miniminivå är proportionerlig 
och har en faktisk avskräckande verkan. 
Straffavgiftens nivå ska fastställas med 
hänsyn till

Or. en

Ändringsförslag 973
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
är proportionerlig till företagets storlek 
och som säkerställer en faktisk 
avskräckande verkan. Straffavgiftens nivå 
ska fastställas med hänsyn till

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
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principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
proportionerlig miniminivå för sådana 
straffavgifter som säkerställer en faktisk 
avskräckande verkan. Straffavgiftens nivå 
ska fastställas med hänsyn till

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter som 
säkerställer en faktisk avskräckande 
verkan. Straffavgiftens nivå ska fastställas 
med hänsyn till

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
straffavgifter för överträdelser av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. De ska fastställa en 
miniminivå för sådana straffavgifter. 
Straffavgiftens nivå får fastställas med 
hänsyn till

Or. en

Ändringsförslag 976
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) överträdelsens allvar och 
varaktighet,

(a) överträdelsens allvar och 
varaktighet och huruvida det har skett 
upprepade överträdelser,
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) överträdelsens allvar och 
varaktighet,

(a) överträdelsens allvar och 
varaktighet och huruvida det har skett 
upprepade överträdelser,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) eventuella andra försvårande eller 
förmildrande omständigheter som är 
tillämpliga på ärendet.

(c) eventuella andra försvårande eller 
förmildrande omständigheter som är 
tillämpliga på ärendet, till exempel om 
könsdiskriminerande lönesättning förenas 
med diskriminering även på andra 
grunder, eller relevanta förmildrande 
omständigheter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) eventuella andra försvårande eller 
förmildrande omständigheter som är 
tillämpliga på ärendet.

(c) eventuella andra försvårande eller 
förmildrande omständigheter som är 
tillämpliga på ärendet, till exempel om 
könsdiskriminerande lönesättning förenas 
med diskriminering även på andra 
grunder, eller relevanta förmildrande 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 980
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) eventuella andra försvårande eller 
förmildrande omständigheter som är 
tillämpliga på ärendet.

(c) eventuella andra försvårande 
omständigheter som är tillämpliga på 
ärendet, till exempel om 
könsdiskriminerande lönesättning förenas 
med diskriminering även på andra 
grunder, eller relevanta förmildrande 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 981
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
särskilda sanktioner vid upprepade 
överträdelser av de rättigheter och 
skyldigheter som avser lika lön för kvinnor 
och män, såsom indragning av offentliga 
förmåner eller uteslutning under viss tid 
från tilldelning av ekonomiska incitament.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
särskilda sanktioner vid upprepade 
överträdelser av de rättigheter och 
skyldigheter som avser lika lön för kvinnor 
och män, såsom indragning av offentliga 
förmåner eller uteslutning under viss tid 
från tilldelning av ekonomiska incitament. 
Överträdelser mot flera arbetstagare 
under en och samma tidsperiod ska inte 
anses vara upprepade överträdelser.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
särskilda sanktioner vid upprepade 
överträdelser av de rättigheter och 
skyldigheter som avser lika lön för kvinnor 
och män, såsom indragning av offentliga 
förmåner eller uteslutning under viss tid 
från tilldelning av ekonomiska incitament.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
särskilda sanktioner vid upprepade eller 
allvarliga överträdelser av de rättigheter 
och skyldigheter som avser lika lön för 
kvinnor och män, såsom indragning av 
offentliga förmåner eller uteslutning under 
viss tid från tilldelning av ekonomiska 
incitament.

Or. en

Ändringsförslag 983
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3



AM\1241226SV.docx 117/172 PE699.049v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
särskilda sanktioner vid upprepade 
överträdelser av de rättigheter och 
skyldigheter som avser lika lön för kvinnor 
och män, såsom indragning av offentliga 
förmåner eller uteslutning under viss tid 
från tilldelning av ekonomiska incitament.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 984
Jeroen Lenaers

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de sanktioner som föreskrivs tillämpas på 
ett verkningsfullt sätt i praktiken.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När en bolagsstyrelse underlåter 
att agera eller vidtar otillräckliga åtgärder 
enligt artikel 9 ska medlemsstaterna i 
tillämpliga fall fastställa straffavgifter för 
att styrelsen inte fullgjort sina 
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skyldigheter enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 986
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jämställdhets- eller 
tillsynsorganen får inte finansieras med 
straffavgifterna.

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förhindra att tvistemålen ökar och att oberoendet går 
förlorat.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska se till att det 
tillsynsorgan som inrättats enligt artikel 
26 i detta direktiv också är behörigt att 
ålägga ekonomiska sanktioner om 
skyldigheterna enligt artiklarna 7, 8 och 9 
inte fullgörs.

Or. en
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Ändringsförslag 988
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Lika lön vid offentlig upphandling 
och koncession

21. Lika lön vid offentlig upphandling 
och koncession och tillgång till offentlig 
finansiering

Or. pt

Ändringsförslag 989
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De lämpliga åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar i enlighet med 
artikel 30.3 i direktiv 2014/23/EU, artikel 
18.2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 
36.2 i direktiv 2014/25/EU ska omfatta 
åtgärder för att säkerställa att ekonomiska 
aktörer i samband med offentlig 
upphandling eller koncession fullgör 
skyldigheterna i fråga om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete.

1. De lämpliga åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar i enlighet med 
artikel 30.3 i direktiv 2014/23/EU, artikel 
18.2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 
36.2 i direktiv 2014/25/EU ska omfatta 
åtgärder för att säkerställa att ekonomiska 
aktörer i samband med offentlig 
upphandling eller koncession fullgör 
skyldigheterna i fråga om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete och följer eventuella kollektivavtal 
som är tillämpliga på den berörda sektorn 
eller det berörda geografiska området.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De lämpliga åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar i enlighet med 
artikel 30.3 i direktiv 2014/23/EU, artikel 
18.2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 
36.2 i direktiv 2014/25/EU ska omfatta 
åtgärder för att säkerställa att ekonomiska 
aktörer i samband med offentlig 
upphandling eller koncession fullgör 
skyldigheterna i fråga om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt 
arbete.

1. De lämpliga åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar i enlighet med 
artikel 30.3 i direktiv 2014/23/EU, artikel 
18.2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 
36.2 i direktiv 2014/25/EU ska omfatta 
åtgärder för att säkerställa att ekonomiska 
aktörer i samband med offentlig 
upphandling eller koncession fullgör 
skyldigheterna i fråga om lika lön för 
kvinnor och män i all deras mångfald för 
lika eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 991
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater ska inte tilldela 
kontrakt till företag som inte följer 
principen om lika lön för kvinnor och 
män för lika eller likvärdigt arbete eller 
som inte följer eventuella kollektivavtal 
som är tillämpliga på den berörda sektorn 
eller det berörda geografiska området.

Or. pt

Ändringsförslag 992
Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska förhindra 
tillgång till offentlig finansiering, 
inklusive finansiering med EU-medel, för 
företag som inte följer principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete eller som inte följer 
eventuella kollektivavtal som är 
tillämpliga på den berörda sektorn eller 
det berörda geografiska området.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, får de 
utesluta eller av medlemsstaterna åläggas 
att utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, endera därför att 
skyldigheterna avseende rätten till insyn i 
lönesättningen åsidosatts, eller därför att 
det förekommer löneskillnader på mer än 

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, får de 
utesluta eller av medlemsstaterna åläggas 
att utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, därför att skyldigheterna 
avseende rätten till insyn i lönesättningen 
åsidosatts. Detta hindrar inte tillämpningen 
av andra rättigheter eller skyldigheter som 
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5 procent i en arbetstagarkategori, som 
arbetsgivaren inte kan motivera med hjälp 
av objektiva, könsneutrala kriterier. Detta 
hindrar inte tillämpningen av andra 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU 
eller direktiv 2014/25/EU.

följer av direktiv 2014/23/EU, direktiv 
2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, får de 
utesluta eller av medlemsstaterna åläggas 
att utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, endera därför att 
skyldigheterna avseende rätten till insyn i 
lönesättningen åsidosatts, eller därför att 
det förekommer löneskillnader på mer än 
5 procent i en arbetstagarkategori, som 
arbetsgivaren inte kan motivera med hjälp 
av objektiva, könsneutrala kriterier. Detta 
hindrar inte tillämpningen av andra 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU 

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, bör de 
utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, endera därför att 
skyldigheterna avseende rätten till insyn i 
lönesättningen åsidosatts, eller därför att 
det förekommer löneskillnader i en 
arbetstagarkategori, som arbetsgivaren inte 
kan motivera med hjälp av objektiva, 
könsneutrala kriterier. Detta hindrar inte 
tillämpningen av andra rättigheter eller 
skyldigheter som följer av direktiv 
2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller 
direktiv 2014/25/EU.
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eller direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 995
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, får de 
utesluta eller av medlemsstaterna åläggas 
att utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, endera därför att 
skyldigheterna avseende rätten till insyn i 
lönesättningen åsidosatts, eller därför att 
det förekommer löneskillnader på mer än 5 
procent i en arbetstagarkategori, som 
arbetsgivaren inte kan motivera med hjälp 
av objektiva, könsneutrala kriterier. Detta 
hindrar inte tillämpningen av andra 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU 
eller direktiv 2014/25/EU.

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, får de 
utesluta eller av medlemsstaterna åläggas 
att utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, endera därför att 
skyldigheterna avseende rätten till insyn i 
lönesättningen åsidosatts, eller därför att 
det förekommer löneskillnader mellan 
kvinnor och män på mer än 5 procent i en 
arbetstagarkategori, som arbetsgivaren inte 
kan motivera med hjälp av objektiva, 
könsneutrala kriterier. Detta hindrar inte 
tillämpningen av andra rättigheter eller 
skyldigheter som följer av direktiv 
2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller 
direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 996
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Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, får de 
utesluta eller av medlemsstaterna åläggas 
att utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, endera därför att 
skyldigheterna avseende rätten till insyn i 
lönesättningen åsidosatts, eller därför att 
det förekommer löneskillnader på mer än 5 
procent i en arbetstagarkategori, som 
arbetsgivaren inte kan motivera med hjälp 
av objektiva, könsneutrala kriterier. Detta 
hindrar inte tillämpningen av andra 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU 
eller direktiv 2014/25/EU.

2. Medlemsstaterna ska överväga att, i 
tillämpliga fall, låta upphandlande 
myndigheter använda sanktioner och 
uppsägningsklausuler för att säkerställa 
efterlevnaden av likalöneprincipen vid 
offentlig upphandling eller koncession. När 
medlemsstaternas myndigheter vidtar 
åtgärder i enlighet med artikel 38.7 a) i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 57.4 a) i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 80.1 i 
direktiv 2014/25/EU, i förening med artikel 
57.4 a i direktiv 2014/24/EU, får de 
utesluta eller av medlemsstaterna åläggas 
att utesluta alla ekonomiska aktörer från 
deltagande i en given offentlig 
upphandlingsomgång om de på något sätt 
kan påvisa att de skyldigheter som avses i 
punkt 1 överträtts, endera därför att 
skyldigheterna avseende rätten till insyn i 
lönesättningen åsidosatts, eller därför att 
det förekommer löneskillnader på mer än 5 
procent i en arbetstagarkategori, som 
arbetsgivaren inte kan motivera med hjälp 
av objektiva kriterier som är neutrala med 
avseende på män och kvinnor. Detta 
hindrar inte tillämpningen av andra 
rättigheter eller skyldigheter som följer av 
direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU 
eller direktiv 2014/25/EU.

Or. es

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

Förslag till direktiv
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Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Intersektionalitet

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att direkt och 
indirekt könsdiskriminering avskaffas vid 
alla former och villkor för ersättning vid 
rättslig prövning som syftar till att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheter 
och skyldigheter i fråga om 
likabehandling av kvinnor och män.
2. I enlighet med punkt 1 ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att domstol 
eller annan behörig myndighet, vid 
rättslig prövning som syftar till 
verkställighet av rättigheter och 
skyldigheter i fråga om likabehandling av 
män och kvinnor för lika eller likvärdigt 
arbete, vederbörligen bedömer 
förekomsten av diskriminering på 
grundval av en kombination av kön och 
en annan grund för diskriminering som 
skyddas enligt direktiv 2000/43/EG eller 
direktiv 2000/78/EG och tar vederbörlig 
hänsyn till sådan diskriminering i såväl 
materiellt som formellt hänseende.
3. Medlemsstaterna, arbetsgivarna, 
arbetstagarföreträdarna, 
jämställdhetsorganen och de tillsynsorgan 
som utsetts i enlighet med artikel 26 ska 
utarbeta och genomföra särskilda 
åtgärder för att identifiera och hantera 
situationer där könsdiskriminerande 
lönesättning förenas med diskriminering 
även på andra grunder. De kan också 
analysera och se över all praxis eller alla 
kriterier som skulle kunna vara 
diskriminerande och motverka och finna 
lösningar på de problem som drabbar 
kvinnor som utsätts för intersektionella 
former av diskriminering på en viss 
arbetsplats eller inom en viss sektor.
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4. När tillsynsorganen samlar in uppgifter 
från arbetsgivare ska de, om möjligt, 
analysera dessa uppgifter på ett sätt som 
beaktar diskriminering på flera grunder 
och intersektionell diskriminering. De 
uppgifter som samlas in enligt detta 
direktiv bör kunna användas för att 
avskaffa och/eller rättsligt bestrida andra 
former av diskriminering, särskilt när det 
gäller löner i enlighet med artikel 3.3 i 
detta direktiv, i enlighet med direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare och deras företrädare 
får inte behandlas mindre förmånligt på 
grund av att de åberopat sina rättigheter 
avseende lika lön för kvinnor och män.

1. Arbetstagare och 
arbetstagarföreträdare får inte behandlas 
mindre förmånligt på grund av att de 
åberopat sina rättigheter att inte 
könsdiskrimineras i fråga om 
arbetsvillkor, inbegripet lön.

Or. en

Ändringsförslag 999
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetstagare och deras företrädare 1. Arbetstagare och deras fackliga 
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får inte behandlas mindre förmånligt på 
grund av att de åberopat sina rättigheter 
avseende lika lön för kvinnor och män.

företrädare får inte behandlas mindre 
förmånligt på grund av att de åberopat sina 
rättigheter avseende lika lön för kvinnor 
och män.

Or. it

Ändringsförslag 1000
Elżbieta Rafalska

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska i sina 
rättsordningar införa nödvändiga 
bestämmelser för att skydda arbetstagare, 
inbegripet arbetstagarföreträdare enligt 
nationell lag och/eller praxis, mot 
uppsägning eller annan ogynnsam 
behandling som utgör en reaktion från 
arbetsgivarens sida på ett klagomål inom 
företaget eller ett rättsligt förfarande som 
syftar till att säkerställa efterlevnaden av 
alla rättigheter och skyldigheter avseende 
lika lön för kvinnor och män.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
rättsordningar införa nödvändiga 
bestämmelser för att skydda arbetstagare 
enligt nationell lag och/eller praxis, mot 
uppsägning eller annan ogynnsam 
behandling som utgör en reaktion från 
arbetsgivarens sida på ett klagomål inom 
företaget eller ett rättsligt förfarande som 
syftar till att säkerställa efterlevnaden av 
alla rättigheter och skyldigheter avseende 
lika lön för kvinnor och män.

Or. pl

Ändringsförslag 1001
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska i sina 
rättsordningar införa nödvändiga 
bestämmelser för att skydda arbetstagare, 
inbegripet arbetstagarföreträdare enligt 
nationell lag och/eller praxis, mot 
uppsägning eller annan ogynnsam 
behandling som utgör en reaktion från 

2. Medlemsstaterna ska i sina 
rättsordningar införa nödvändiga 
bestämmelser för att skydda arbetstagare, 
inbegripet deras fackliga företrädare 
enligt nationell lag och/eller praxis, mot 
uppsägning eller annan ogynnsam 
behandling som utgör en reaktion från 
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arbetsgivarens sida på ett klagomål inom 
företaget eller ett rättsligt förfarande som 
syftar till att säkerställa efterlevnaden av 
alla rättigheter och skyldigheter avseende 
lika lön för kvinnor och män.

arbetsgivarens sida på ett klagomål inom 
företaget eller ett rättsligt förfarande som 
syftar till att säkerställa efterlevnaden av 
alla rättigheter och skyldigheter avseende 
lika lön för kvinnor och män.

Or. it

Ändringsförslag 1002
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Intersektionalitet

 1. Medlemsstaterna ska se till att 
domstolarna, jämställdhetsorganen och 
andra behöriga myndigheter i samband 
med rättsliga förfaranden som syftar till 
att verkställa rättigheter och skyldigheter i 
fråga om lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete vederbörligen bedömer 
förekomsten av diskrimineringsgrunder 
emot vilka direktiven 2000/43/EG eller 
2000/78/EG erbjuder skydd, och tar 
vederbörlig hänsyn till sådan 
diskriminering i såväl materiellt som 
formellt hänseende. 
2. Medlemsstaterna, arbetsgivarna, 
arbetstagarföreträdarna, 
jämställdhetsorganen och tillsynsorganen 
som utsetts i enlighet med artikel 26 ska 
om möjligt beakta förekomsten av 
intersektionella former av diskriminering 
när de genomför och rapporterar om 
åtgärder för insyn i lönesättningen samt 
utarbeta och genomföra specifika 
åtgärder för att identifiera och hantera 
situationer där könsdiskriminerande 
lönesättning förenas med diskriminering 
även på andra grunder. De kan också 
analysera och se över all praxis eller alla 
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kriterier som skulle kunna vara 
diskriminerande och motverka och finna 
lösningar på de problem som drabbar 
kvinnor som utsätts för intersektionella 
former av diskriminering på en viss 
arbetsplats eller inom en viss sektor. 
3. När jämställdhetsorganen samlar in 
uppgifter från arbetsgivare ska de, om 
möjligt, analysera dessa uppgifter på ett 
sätt som beaktar diskriminering på flera 
grunder och intersektionell 
diskriminering. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Intersektionalitet

1. Medlemsstaterna ska se till att 
domstolarna, jämställdhetsorganen och 
andra behöriga myndigheter i samband 
med rättsliga förfaranden som syftar till 
att verkställa rättigheter och skyldigheter i 
fråga om lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete vederbörligen bedömer 
förekomsten av diskrimineringsgrunder 
emot vilka direktiven 2000/43/EG eller 
2000/78/EG erbjuder skydd ,och tar 
vederbörlig hänsyn till sådan 
diskriminering i såväl materiellt som 
formellt hänseende.
2. Medlemsstaterna, arbetsgivarna, 
arbetstagarföreträdarna, 
jämställdhetsorganen och tillsynsorganen 
som utsetts i enlighet med artikel 26 ska 
om möjligt beakta förekomsten av 
intersektionella former av diskriminering 
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när de genomför och rapporterar om 
åtgärder för insyn i lönesättningen samt 
utarbeta och genomföra specifika 
åtgärder för att identifiera och hantera 
situationer där könsdiskriminerande 
lönesättning förenas med diskriminering 
även på andra grunder. De kan också 
analysera och se över all praxis eller alla 
kriterier som skulle kunna vara 
diskriminerande och motverka och finna 
lösningar på de problem som drabbar 
kvinnor som utsätts för intersektionella 
former av diskriminering på en viss 
arbetsplats eller inom en viss sektor.
3. När jämställdhetsorganen samlar in 
uppgifter från arbetsgivare ska de, när så 
är möjligt, analysera dessa uppgifter på 
ett sätt som tar hänsyn till diskriminering 
på flera grunder och intersektionell 
diskriminering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Diskriminering på flera grunder

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att domstol 
eller annan behörig myndighet, vid 
rättslig prövning i samband med 
verkställighet av rättigheter och 
skyldigheter i fråga om lika lön för män 
och kvinnor för lika eller likvärdigt 
arbete, vederbörligen bedömer 
förekomsten av diskriminering på 
grundval av en kombination av kön och 
en annan grund för diskriminering emot 
vilka direktiven 2000/43/EG eller 
2000/78/EG erbjuder skydd, och tar 
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vederbörlig hänsyn till sådan 
diskriminering i såväl materiellt som 
formellt hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 1005
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Införlivandet av detta direktiv får 
inte under några omständigheter utgöra 
skäl för att försämra skyddsnivån på de 
områden som omfattas av direktivet.

utgår

Or. es

Motivering

Denna punkt måste utgå på grund av direktivets strävan att vara ett de minimidirektiv, det vill 
säga att det inrättar miniminivåer.

Ändringsförslag 1006
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar behörigheten 
för yrkesinspektioner eller andra organ som 
genomdriver arbetstagares rättigheter, 
däribland arbetsmarknadens parter, ska 
nationella jämställdhetsorgan som inrättats 
i enlighet med direktiv 2006/54/EG vara 
behöriga i frågor som ingår i det här 
direktivet tillämpningsområde.

1. Utan att det påverkar behörigheten 
för yrkesinspektioner eller andra organ som 
genomdriver arbetstagares rättigheter, 
däribland organisationer som företräder 
arbetstagarna, ska nationella 
jämställdhetsorgan som inrättats i enlighet 
med direktiv 2006/54/EG tillhandahålla 
stöd i frågor som ingår i det här direktivet 
tillämpningsområde.

Or. pt
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta 
åtgärder för att säkerställa samråd med 
arbetsmarknadens parter, utan att det 
påverkar deras oberoende, och att de kan 
delta i jämställdhetsorganens verksamhet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta 
åtgärder för att säkerställa samråd med 
arbetsmarknadens parter, utan att det 
påverkar deras oberoende, och att de kan 
delta i jämställdhetsorganens verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1009
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska förse 
jämställdhetsorganet med sådana resurser 
att det effektivt kan utföra sina uppgifter 
avseende rätten till lika lön för kvinnor och 
män för samma eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna ska överväga att till 
jämställdhetsorganen omfördela sådana 
belopp som enligt artikel 20 drivits in i 
form av straffavgifter.

3. Medlemsstaterna ska förse 
jämställdhetsorganet med sådana resurser 
att det effektivt kan utföra sina uppgifter 
avseende rätten till lika lön för kvinnor och 
män för samma eller likvärdigt arbete.

Or. es

Motivering

Detta stycke måste utgå om jämställdhetsorganens oberoende ska säkerställas.

Ändringsförslag 1010
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska förse 
jämställdhetsorganet med sådana resurser 
att det effektivt kan utföra sina uppgifter 
avseende rätten till lika lön för kvinnor och 
män för samma eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna ska överväga att till 
jämställdhetsorganen omfördela sådana 
belopp som enligt artikel 20 drivits in i 
form av straffavgifter.

3. Medlemsstaterna ska förse 
jämställdhetsorganen med ytterligare 
resurser och se till att de får adekvat 
finansiering och tillräcklig kapacitet för 
att effektivt kunna utföra sina nya 
uppgifter avseende rätten till lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna ska utöver de nationella 
resurser som anslagits till 
jämställdhetsorganen överväga att 
ytterligare till jämställdhetsorganen 
omfördela sådana belopp som enligt artikel 
20 drivits in i form av straffavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1011
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, Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska förse 
jämställdhetsorganet med sådana resurser 
att det effektivt kan utföra sina uppgifter 
avseende rätten till lika lön för kvinnor och 
män för samma eller likvärdigt arbete. 
Medlemsstaterna ska överväga att till 
jämställdhetsorganen omfördela sådana 
belopp som enligt artikel 20 drivits in i 
form av straffavgifter.

3. Medlemsstaterna ska förse 
jämställdhetsorganen, tillsynsorganet och 
yrkesinspektionerna med sådana resurser 
att de effektivt kan utföra sina nya eller 
ytterligare uppgifter avseende rätten till 
lika lön för kvinnor och män i all deras 
mångfald för samma eller likvärdigt 
arbete. Medlemsstaterna ska överväga att 
till jämställdhetsorganen omfördela sådana 
belopp som enligt artikel 20 drivits in i 
form av straffavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Yrkesinspektioner

Medlemsstaterna ska vidta aktiva åtgärder 
för att säkerställa nödvändiga resurser, 
inbegripet utbildning och kapacitet, nära 
samarbete och samordning med 
yrkesinspektioner när det gäller deras 
behörighet i enlighet med detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
fortlöpande övervakning av hur principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete tillämpas och hur 
tillgängliga rättsmedel åberopas.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
fortlöpande övervakning av hur principen 
om lika lön för kvinnor och män för lika 
eller likvärdigt arbete tillämpas och hur 
tillgängliga rättsmedel och 
sanktionsmekanismer åberopas.

Or. en

Ändringsförslag 1014
Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå.

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över tillämpningen av nationella lagar och 
föreskrifter som införlivar detta direktiv 
och ska vidta nödvändiga åtgärder och 
säkerställa tillräckliga resurser för att 
organet ska kunna fungera väl. 
Tillsynsorganet får utgöra en del av redan 
befintliga organ eller strukturer på nationell 
nivå, beroende på det nationella 
institutionella sammanhanget för 
genomförandet av principen om lika lön. 
Det ska ha ett nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter vid 
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tillämpningen av principen om lika lön.

Or. en

Ändringsförslag 1015
Anne Sander

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå.

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå. Det kan 
också ha till uppgift att samarbeta med 
arbetsinspektioner eller andra organ med 
ansvar för att arbetstagares rättigheter 
respekteras, inbegripet arbetsmarknadens 
parter.

Or. fr

Ändringsförslag 1016
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva 
tillsyn över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 

2. Tillsynen och tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv ska utföras av 
varje medlemsstats jämställdhetsorgan i 
samarbete med yrkesinspektionen.
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eller strukturer på nationell nivå.

Or. es

Motivering

I enlighet med proportionalitetsprincipen är det olämpligt att inrätta fler offentliga organ än 
de som redan inrättats genom direktiv 2006/54/EG, och överensstämmelse med det direktivet 
bör säkerställas.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå.

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
trepartsorgan (tillsynsorgan) som ska 
utöva tillsyn över och tillämpa nationella 
lagar och föreskrifter som införlivar detta 
direktiv och ska vidta nödvändiga åtgärder 
för att organet ska kunna fungera väl. 
Tillsynsorganet får utgöra en del av redan 
befintliga organ eller strukturer på nationell 
nivå och får vara behörigt att ålägga 
sanktioner, av t.ex. ekonomiskt slag, för 
bristande efterlevnad av 
genomförandebestämmelserna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå.

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå. Det ska 
ha ett nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter vid 
tillämpningen av principen om lika lön.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå.

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ eller flera organ (tillsynsorgan) som 
har till uppgift att utöva tillsyn över och 
främja tillämpningen av nationella lagar 
och föreskrifter som införlivar detta 
direktiv och ska vidta nödvändiga åtgärder 
för att tillsynsorganet ska kunna fungera 
väl. Tillsynsorganet får utgöra en del av 
redan befintliga organ eller strukturer på 
nationell nivå.

Or. hu

Motivering

Detta utgör prioriterade mål att förhindra överlappning av befogenheter, onödiga 
administrativa bördor (inrättande av ett nytt organ) och undvika betydande bördor i 
budgethänseende (drift, säkerställande av personalresurser). Eftersom det organ som ska 
utses har befogenheter som går utöver jämställdhetsorganens nuvarande uppgifter (som i 
många fall omfattar statistiska uppgifter), är det viktigt att uppgifterna kan fördelas mellan 
flera befintliga organ.
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Ändringsförslag 1020
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
organ (tillsynsorgan) som ska utöva tillsyn 
över och främja tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå.

2. Varje medlemsstat ska utse ett 
trepartsorgan (tillsynsorgan) som ska 
utöva tillsyn över tillämpningen av 
nationella lagar och föreskrifter som 
införlivar detta direktiv och ska vidta 
nödvändiga åtgärder och säkerställa 
tillräckliga resurser för att organet ska 
kunna fungera väl. Tillsynsorganet får 
utgöra en del av redan befintliga organ 
eller strukturer på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att tillsynsorganet har tillräckliga resurser 
för att kunna utföra sina uppgifter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka medvetenheten bland 
privatägda och offentligägda företag och 
organisationer, arbetsmarknadens parter 
och allmänheten i syfte att främja 
likalöneprincipen och rätten till insyn i 
lönesättningen.

(a) Öka medvetenheten bland 
privatägda och offentligägda företag och 
organisationer, arbetsmarknadens parter 
och allmänheten i syfte att främja 
likalöneprincipen och rätten till insyn i 
lönesättningen, inbegripet genom att 
informera om och utbyta arbetsgivarnas 
goda praxis och initiativ med möjlighet att 
skapa en officiell märkning eller ett 
officiellt intyg för företag som uppfyller 
kraven på insyn i lönesättningen när det 
gäller de fastställda reglerna om lika lön 
för lika eller likvärdigt arbete samt en 
offentlig förteckning över företag som inte 
uppfyller kraven.

Or. en

Ändringsförslag 1023
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka medvetenheten bland 
privatägda och offentligägda företag och 
organisationer, arbetsmarknadens parter 
och allmänheten i syfte att främja 
likalöneprincipen och rätten till insyn i 
lönesättningen.

(a) Öka medvetenheten bland 
privatägda och offentligägda företag och 
organisationer, arbetsmarknadens parter 
och allmänheten i syfte att främja 
principen om lika lön för män och 
kvinnor för lika eller likvärdigt arbete.

Or. es

Motivering

Den rätt som fastställs i artikel 157 i EUF-fördraget avser lika lön för män och kvinnor för 
lika eller likvärdigt arbete. Det finns ingen motsvarande rätt till insyn i lönesättningen.
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Ändringsförslag 1024
Anne Sander

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka medvetenheten bland 
privatägda och offentligägda företag och 
organisationer, arbetsmarknadens parter 
och allmänheten i syfte att främja 
likalöneprincipen och rätten till insyn i 
lönesättningen.

(a) Öka medvetenheten bland och 
vägleda privatägda och offentligägda 
företag och organisationer, 
arbetsmarknadens parter och allmänheten i 
syfte att främja likalöneprincipen och 
rätten till insyn i lönesättningen.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan könen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
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Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan könen.

(b) Ta fram verktyg och metoder för 
att analysera och bedöma löneskillnader för 
att komma till rätta med orsakerna till 
löneskillnader och ta itu med 
diskriminering på grund av kön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan könen.

(b) Ta fram verktyg, metoder och 
vägledning för att analysera och bedöma 
löneskillnader för att komma till rätta med 
orsakerna till löneskillnader mellan könen.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Annika Bruna

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan könen.

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan arbetande män och kvinnor med 
likvärdig kompetens.

Or. fr



AM\1241226SV.docx 143/172 PE699.049v01-00

SV

Ändringsförslag 1029
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan könen.

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan kvinnliga och manliga 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan könen.

(b) Ta fram verktyg för att analysera 
och bedöma löneskillnader för att komma 
till rätta med orsakerna till löneskillnader 
mellan män och kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med 
artikel 8.6, och offentliggöra dessa 

utgår
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uppgifter på ett användarvänligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt.

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt för alla, inklusive 
personer med funktionsnedsättning, och 
sammanställa dessa uppgifter även 
sektorsvis för att kunna identifiera och ta 
itu med eventuell diskriminering mellan 
olika sektorer, särskilt när det gäller 
skillnader i likvärdigt arbete mellan 
kvinno- och mansdominerade sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1033
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt.

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
tillgängligt och användarvänligt sätt, 
inbegripet för personer med 
funktionsnedsättning, i enlighet med 
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direktiv (EU) 2019/882 och, om möjligt, 
analysera dessa uppgifter i syfte att 
identifiera diskriminering på flera 
grunder och intersektionell 
diskriminering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt.

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
tillgängligt och användarvänligt sätt, 
inbegripet för personer med 
funktionsnedsättning, i enlighet med 
direktiv (EU) 2019/882 och, om möjligt, 
analysera dessa uppgifter i syfte att 
identifiera diskriminering på flera 
grunder och intersektionell 
diskriminering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt.

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt och tillgängligt sätt 
för personer med funktionsnedsättning, i 
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enlighet med unionens harmoniserade 
rättsakter om tillgänglighet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt.

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt och tillgängligt sätt 
för personer med funktionsnedsättning, i 
enlighet med unionens harmoniserade 
lagstiftning om tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 1037
Anne Sander

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt.

(c) Sammanställa uppgifter som 
arbetsgivarna lämnat i enlighet med artikel 
8.6, och offentliggöra dessa uppgifter på ett 
användarvänligt sätt med iakttagande av 
förordning (EU) 2016/679 och med 
hänsyn till affärshemligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 1038
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen
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Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Jämföra de uppgifter som 
mottagits från arbetsgivare i enlighet med 
artikel 8.6 i syfte att kartlägga och 
bedöma eventuell diskriminering inom 
olika sektorer, med särskilt fokus på 
kvinnodominerade sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1039
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca)  Jämföra de uppgifter som 
mottagits från arbetsgivare i enlighet med 
artikel 8.6 i syfte att kartlägga och 
bedöma eventuell diskriminering inom 
olika sektorer, med särskilt fokus på 
kvinnodominerade sektorer. 

Or. en

Ändringsförslag 1040
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Sammanställa uppgifter om hur 
många och vilken typ av 
lönediskrimineringsärenden som 
anhängiggjorts vid domstol och som 

(Berör inte den svenska versionen.)
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påtalats till behöriga myndigheter, 
däribland jämställdhetsorgan.

Or. es

Ändringsförslag 1041
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Sammanställa årsuppgifter om 
uppskattat antal 
lönediskrimineringsärenden, uppdelat på 
domstolar och andra behöriga 
myndigheter såsom jämställdhetsorgan.

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Tillhandahålla relevanta uppgifter 
och relevant information till Europeiska 
jämställdhetsinstitutet och Eurofound för 
att göra det möjligt att jämföra och 
bedöma dessa uppgifter på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 1043
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Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Tillhandahålla relevanta uppgifter 
och relevant information till Europeiska 
jämställdhetsinstitutet för att göra det 
möjligt att jämföra och bedöma dessa 
uppgifter på unionsnivå. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Tillhandahålla relevanta uppgifter 
och relevant information till Europeiska 
jämställdhetsinstitutet för att göra det 
möjligt att jämföra och bedöma dessa 
uppgifter på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 1045
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Öka medvetenheten om 
könsdiskriminerande lönesättning som 
samspelar med olika 
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diskrimineringsgrunder, som exempelvis 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning, som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Öka medvetenheten om 
könsdiskriminerande lönesättning som 
samspelar med olika 
diskrimineringsgrunder, som exempelvis 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning, som omfattas av 
diskrimineringsförbudet i direktiv 
2000/43/EG eller direktiv 2000/78/EG.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Vidta nödvändiga åtgärder, 
inbegripet ekonomiska sanktioner mot 



AM\1241226SV.docx 151/172 PE699.049v01-00

SV

företag och, i tillämpliga fall, deras 
styrelser, om detta direktiv inte efterlevs. 
Beloppet ska baseras på de kriterier som 
anges i artikel 20.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillsynsorganet ska bistå 
medlemsstaterna i deras insatser för att 
bekämpa löneskillnaderna mellan könen 
genom att tillhandahålla vägledning och 
utbyta bästa praxis när det gäller politik 
och metoder för att fastställa och jämföra 
likvärdigt arbete, även mellan sektorer, 
med konkret fokus på att bekämpa den 
systemiska undervärderingen av arbeten 
inom kvinnodominerade sektorer och, vid 
behov, dra full nytta av Europeiska 
jämställdhetsinstitutets uppgifter, kunskap 
och kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 1049
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska varje år förse 
kommissionen med de uppgifter som avses 
i punkt 3 c, d och e.

4. Medlemsstaterna ska varje år förse 
kommissionen med de uppgifter som avses 
i punkt 3 c, d, e och f. Kommissionen ska 
årligen offentliggöra dessa uppgifter för 
att medlemsstaterna ska kunna utbyta god 
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praxis.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje medlemsstat ska upprätta en 
nationell handlingsplan för jämställdhet 
med konkreta åtgärder och korrigerande 
åtgärder för att ta itu med bristande 
jämställdhet på arbetsmarknaden. För 
detta ändamål ska medlemsstaterna samla 
in och analysera uppgifter om 
segregeringen på arbetsmarknaden och 
särbehandling när det gäller lika lön för 
likvärdigt arbete. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra dessa uppgifter och 
analysverktyg samt förse 
arbetsmarknadens parter med dem för 
ytterligare åtgärder. Kommissionen ska 
upprätta unionens handlingsplan för 
jämställdhet med konkreta åtgärder och 
korrigerande åtgärder baserade på 
insamlade och analyserade uppgifter om 
segregering på arbetsmarknaden och 
särbehandling när det gäller lika lön för 
likvärdigt arbete. Kommissionen ska vart 
femte år lägga fram unionens 
handlingsplan för jämställdhet till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsorganet ska bistå 
medlemsstaterna i deras insatser för att 
bekämpa löneskillnaderna genom att 
tillhandahålla vägledning och utbyta 
bästa praxis när det gäller politik och 
metoder för att fastställa och jämföra 
likvärdigt arbete, även mellan sektorer, 
med konkret fokus på att bekämpa den 
systemiska undervärderingen av arbeten 
inom kvinnodominerade sektorer och, vid 
behov, dra full nytta av Europeiska 
jämställdhetsinstitutets och Eurofounds 
(Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor) uppgifter, 
kunskap och kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 1052
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsorganet ska bistå 
medlemsstaterna i deras insatser för att 
bekämpa löneskillnaderna mellan könen 
genom att tillhandahålla vägledning och 
utbyta bästa praxis när det gäller politik 
och metoder för att fastställa och jämföra 
likvärdigt arbete, även mellan sektorer, 
med konkret fokus på att bekämpa den 
systemiska undervärderingen av arbeten 
inom kvinnodominerade sektorer och, vid 
behov, dra full nytta av Europeiska 
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jämställdhetsinstitutets uppgifter, kunskap 
och kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 1053
Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. För att undvika alltför stor 
administrativ börda för små och 
medelstora företag med högst 50 anställda 
kan lönebedömningen göras med ett 
kostnadsfritt och enkelt, lättanvänt och 
tillgängligt onlineverktyg för bedömning 
som tillhandahålls av EIGE och 
medlemsstaterna. EIGE ska med 
arbetsmarknadens parter och nationella 
myndigheter skapa ett interaktivt 
onlineverktyg för insyn i löner och 
jämställdhet för att underlätta analyser 
och bedömningar av löner mellan kvinnor 
och män i små och medelstora företag. 
EIGE ska förses med tillräckliga resurser 
för detta ändamål. Detta verktyg ska vara 
kostnadsfritt och lätt att använda. Det ska 
baseras på en tillgänglig metod. Det ska 
vara tillgängligt på alla unionens 
officiella språk.

Or. en

Motivering

Ett verktyg såsom det interaktiva verktyget för riskbedömning online 
(https://oiraproject.eu/sv) med rapportering online med lämpliga verktyg och instruktioner 
för att utföra lönebedömningen och handlingsplanen för jämställdhet, samt frågor och svar.

Ändringsförslag 1054
Silvia Modig
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Förslag till direktiv
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Jämställdhetsinriktad strategi

Vid tillämpning av principen om lika lön 
för lika eller likvärdigt arbete
(a) ska jämförelse göras mellan ett arbete 
som utförs av en man och en kvinna, eller
(b) när en person varken identifierar sig 
som man eller kvinna ska jämförelse 
göras med en person av annat kön, som 
utför lika eller likvärdigt arbete, med den 
högsta lönen.

Or. en

Ändringsförslag 1055
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis.

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis.

Utan att det inskränker handlingsfriheten 
för arbetsmarknadens parter ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
fackföreningar kan genomföra 
kollektivförhandlingar på lämplig nivå 
om åtgärder för att ta itu med 
lönediskriminering och undervärdering 
av arbete som huvudsakligen utförs av 
kvinnor samt om andra åtgärder som 
syftar till att minska löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män. Sådana 
åtgärder ska inbegripa utveckling och 
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användning av system för 
arbetsutvärdering och arbetsklassificering 
utan könsrelaterad särbehandling, med 
deltagande av fackföreningar.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att 
arbetsgivare erkänner fackföreningar och 
deras företrädare på arbetsplatsen samt 
arbetstagarnas rätt att organisera sig och 
delta i kollektivförhandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 1056
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis.

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis.

Medlemsstaterna får tillåta 
arbetsmarknadens parter att upprätthålla, 
förhandla om, ingå och verkställa 
kollektivavtal som innehåller 
bestämmelser som syftar till att stärka 
tillämpningen av principen om lika lön 
och förbudet mot diskriminering och som 
skiljer sig från dem som avses i artiklarna 
5, 6, 8, 9 och 18, samtidigt som de 
upprätthåller sina mål.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis.

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis.

Gemensamt överenskomna 
lönebestämmelser ska förutsättas utesluta 
diskriminering på grund av kön. 
Verksamheter som tilldelas olika 
lönegrupper på grundval av kollektivavtal 
ska inte anses som lika eller likvärdiga.

Or. en

Ändringsförslag 1058
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis.

Direktivet ska inte heller på något sätt 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
rätt eller praxis, utan tolkas på ett sätt som 
efter att det trätt i kraft och införlivats 
med nationell lagstiftning stärker 
arbetsmarknadsparternas möjligheter att 
vidta åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 1059
Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1a (nytt)



PE699.049v01-00 158/172 AM\1241226SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får överlåta åt 
arbetsmarknadens parter att genomföra 
hela eller delar av detta direktiv, förutsatt 
att de resultat som eftersträvas i detta 
direktiv alltid garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 1060
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan män och kvinnor. Statistiken ska 
innehålla uppgifter om könsfördelning, 
ekonomisk sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år. 
Dessutom ska en uppdelning göras med 
avseende på den del som kan förklaras av 
faktorer och den del som inte har kunnat 
rättfärdigas utifrån objektiva kriterier 
som är opartiska vad gäller män och 
kvinnor. Kommissionen ska årligen 
offentliggöra dessa uppdaterade uppgifter 
för att utvärdera hur framgångsrikt detta 
direktiv är.

Or. es

Ändringsförslag 1061
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), typ av avtal 
(tillsvidare/tillfälligt/per timme), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande), 
funktionsnedsättning och ålder och bör 
framställas för varje år och, om möjligt, 
kombineras med anonymiserade uppgifter 
om ytterligare intersektionell 
diskriminering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande), 
funktionsnedsättning och ålder och bör 
framställas för varje år och, om möjligt, 
kombineras med anonymiserade uppgifter 
om intersektionell diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 1063
Eugenia Rodríguez Palop
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Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), typ av avtal 
(tillsvidare/tillfälligt/per timme), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Or. en

Ändringsförslag 1064
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan kvinnliga och manliga 
arbetstagare. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande), 
funktionsnedsättning och ålder och bör 
framställas för varje år.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande), 
funktionsnedsättning och ålder och bör 
framställas för varje år.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 

Medlemsstaterna ska varje år och i god tid 
förse kommissionen (Eurostat) med 
aktuella uppgifter om löneskillnader 
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mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande) 
och ålder och bör framställas för varje år.

mellan könen. Statistiken ska innehålla 
uppgifter om könsfördelning, ekonomisk 
sektor, arbetstid (heltid/deltid), 
ägarförhållanden (privat/offentligt ägande), 
funktionsnedsättning och ålder och bör 
framställas för varje år.

Or. en

Ändringsförslag 1068
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska kommissionen har uppskattat 
att löneklyftan kommer att krympa med 
5–10 % i berörda medlemsstater inom 
loppet av sex år efter att de åtgärder som 
föreskrivs i detta direktiv tillämpats18a, och 
detta mål ska utvärderas i förhållande till 
den statistik som fastställs i förra punkten.
_________________
18a SWD(2021)42, s. 77.

Or. es

Ändringsförslag 1069
Evelyn Regner, Agnes Jongerius

Förslag till direktiv
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Efterlevnad

Medlemsstaterna ska vidta samtliga 
åtgärder som behövs för att säkerställa att 
principen om likabehandling följs och 
särskilt att
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(a) lagar och andra författningar som 
strider mot principen om likabehandling 
upphävs,
(b) bestämmelser som strider mot 
principen om likabehandling i 
individuella avtal eller kollektivavtal, i 
interna regler för företag samt i regler för 
fria yrkesutövare och arbetstagar- eller 
arbetsgivarorganisationer, eller enligt 
någon annan ordning ska eller får 
förklaras ogiltiga eller ändras,
(c) bestämmelserna i detta direktiv 
genomförs på lämpligt sätt, särskilt att 
medlemsstaterna säkerställer efterlevnad, 
verkställighet, strukturer, skyldigheter och 
mål genom effektiv tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Efterlevnad

Medlemsstaterna ska vidta samtliga 
åtgärder som behövs för att säkerställa att 
principen om likabehandling följs och 
särskilt att (a) lagar och andra 
författningar som strider mot principen 
om likabehandling upphävs, (b) 
bestämmelser som strider mot principen 
om likabehandling i individuella avtal 
eller kollektivavtal, i interna regler för 
företag samt i regler för fria yrkesutövare 
och arbetstagar- eller 
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arbetsgivarorganisationer, eller enligt 
någon annan ordning ska eller får 
förklaras ogiltiga eller ändras.

Or. en

Ändringsförslag 1071
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța

Förslag till direktiv
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande Genomförande och avvikelser genom 
kollektivavtal

Or. en

Ändringsförslag 1072
Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell

Förslag till direktiv
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får överlåta åt 
arbetsmarknadens parter att genomföra 
detta direktiv, på gemensam begäran från 
dessa och förutsatt att medlemsstaterna 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att alltid 
säkerställa att direktivet får önskad verkan.

Medlemsstaterna får överlåta åt 
arbetsmarknadens parter att genomföra 
detta direktiv, på gemensam begäran från 
dessa och förutsatt att medlemsstaterna 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att alltid 
säkerställa att direktivet får önskad verkan. 
Medlemsstaterna får tillåta 
arbetsmarknadens parter att upprätta, 
förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal i enlighet med nationell 
lagstiftning och 
arbetsmarknadstraditioner eller relevant 
rättspraxis som innehåller bestämmelser 
om information om lönesättning som 
avviker från [artiklarna 5–9] i detta 
direktiv eller förordningar om 
preskriptionstider i artikel 18.
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Or. en

Ändringsförslag 1073
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får överlåta åt 
arbetsmarknadens parter att genomföra 
detta direktiv, på gemensam begäran från 
dessa och förutsatt att medlemsstaterna 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att alltid 
säkerställa att direktivet får önskad verkan.

Medlemsstaterna får överlåta åt 
arbetsmarknadens parter att genomföra 
detta direktiv, på gemensam begäran från 
dessa och förutsatt att medlemsstaterna 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att alltid 
säkerställa att direktivet får önskad verkan. 
Denna gemensamma begäran ska anses 
ha lagts fram om de mest representativa 
sociala organisationerna i varje 
medlemsstat har yttrat sig.

Or. es

Ändringsförslag 1074
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast [två år efter ikraftträdandet]. De ska 
genast underrätta kommissionen om 
detta.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast [ett år efter ikraftträdandet].

Or. pt

Ändringsförslag 1075
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța
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Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast [två år efter ikraftträdandet]. De ska 
genast underrätta kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast [fyra år efter ikraftträdandet]. De 
ska genast underrätta kommissionen om 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 1076
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast [två år efter ikraftträdandet]. De ska 
genast underrätta kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast [fyra år efter ikraftträdandet]. De 
ska genast underrätta kommissionen om 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 1077
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Införlivandet av detta direktiv får i 
ingen medlemsstat strida mot befintliga 
lagbestämmelser eller avtal som är mer 
förmånliga för arbetstagarna.

Or. pt
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Ändringsförslag 1078
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Införlivandet av detta direktiv får 
inte på något sätt påverka 
lagbestämmelser och avtal som har 
antagits i en medlemsstat som är mer 
förmånliga för arbetstagarna.

Or. pt

Ändringsförslag 1079
Sandra Pereira

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små 
och medelstora företag, samt en 
hänvisning till var bedömningen är 
offentliggjord.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 1080
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas information till 2. Medlemsstaternas information till 
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kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora företag, samt en hänvisning till 
var bedömningen är offentliggjord.

kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat 
arbetstagare och arbetsgivare i 
mikroföretag och små och medelstora 
företag uppdelade efter sektorer, särskilt 
kvinnodominerade företag, samt en 
hänvisning till var bedömningen är 
offentliggjord.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora företag, samt en hänvisning till 
var bedömningen är offentliggjord.

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska innehålla en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat 
arbetstagare och arbetsgivare i 
mikroföretag och små och medelstora 
företag samt kvinnodominerade sektorer, 
samt en hänvisning till var bedömningen är 
offentliggjord.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Maria Walsh, Sirpa Pietikäinen, Jarosław Duda, Radan Kanev, Frances Fitzgerald, 
Deirdre Clune, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
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av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora företag, samt en hänvisning till 
var bedömningen är offentliggjord.

av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora företag, inbegripet 
mikroföretag, samt en hänvisning till var 
bedömningen är offentliggjord.

Or. en

Ändringsförslag 1083
Daniela Rondinelli

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora företag, samt en hänvisning till 
var bedömningen är offentliggjord.

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, samt en hänvisning till var 
bedömningen är offentliggjord.

Or. it

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora företag, samt en hänvisning till 
var bedömningen är offentliggjord.

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora börsnoterade företag, samt en 
hänvisning till var bedömningen är 
offentliggjord.

Or. en
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Ändringsförslag 1085
Radan Kanev, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora företag, samt en hänvisning till 
var bedömningen är offentliggjord.

2. Medlemsstaternas information till 
kommissionen ska åtföljas av en 
sammanfattning av hur deras bedömning 
av hur införlivandeakten påverkat små och 
medelstora börsnoterade, samt en 
hänvisning till var bedömningen är 
offentliggjord.

Or. en

Ändringsförslag 1086
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [åtta år efter ikraftträdandet] 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 
praktiken.

1. Senast åtta år efter ikraftträdandet 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 
praktiken, i synnerhet med avseende på 
följande faktorer:
1) Antal företag och vilken procentandel 
av företagen som har ålagts att 
genomföra en gemensam lönebedömning.
2) Uppföljande analys av de avhjälpande 
åtgärder som vidtagits av berörda företag 
sedan frivilliga åtgärder för insyn i 
lönesättningen eller 
löneöversynsstrukturer infördes i varje 
medlemsstat.
3) Antal administrativa tvister eller 
rättstvister som inletts efter att detta 
direktiv införlivats med varje 
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medlemsstats nationella lagstiftning. 
4) Kollektivavtal som ålägger 
arbetsmarknadens parter att genomföra 
åtgärderna för insyn i lönesättningen.

Or. es

Motivering

Enligt yttrandet från Europaparlamentets utredningstjänst är det inte tydligt hur rapporterna 
och översynerna i kommissionens ursprungliga förslag ska läggas fram.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [åtta år efter ikraftträdandet] 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 
praktiken.

1. Senast [tre år efter ikraftträdandet] 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 
praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 1088
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [åtta år efter ikraftträdandet] 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 

1. Senast [fem år efter ikraftträdandet] 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 
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praktiken. praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 1089
Ernest Urtasun
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [åtta år efter ikraftträdandet] 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 
praktiken.

1. Senast [fem år efter ikraftträdandet] 
ska medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpats och vilken verkan det haft i 
praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 1090
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med utgångspunkt i informationen 
från medlemsstaterna ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet om 
genomförandet av detta direktiv, och om så 
är lämpligt lägga fram förslag till ändringar 
i lagstiftningen.

2. Med utgångspunkt i den 
information från medlemsstaterna som 
lämnats efter införlivandet med respektive 
nationell lagstiftning ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet om 
genomförandet av detta direktiv, och om så 
är lämpligt lägga fram förslag till ändringar 
i lagstiftningen.

Or. es


