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KORT BEGRUNDELSE

For Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er formålet med mindstelønninger at 
beskytte arbejdstagere mod urimeligt lave lønninger, da de hjælper med at sikre alle en 
rimelig og fair andel af de gode resultater af fremskridtene og en mindsteløn, som alle, der er i 
beskæftigelse og har behov for en sådan beskyttelse, kan leve af. Mindstelønninger kan også 
være ét element i en politik til bekæmpelse af fattigdom og mindskelse af ulighed, herunder 
mellem mænd og kvinder.

Dette sidste punkt er særlig relevant, når det tages i betragtning, at nogle undersøgelser, 
såsom Eurofound: "Minimum wages in 2020: Annual review"1, viser, at mens kvinder udgør 
48 % af arbejdstagerne i Den Europæiske Union, udgør de 59 % af mindstelønsmodtagerne. 
Faktisk er størstedelen af mindstelønsmodtagerne i Europa kvinder. Kvinder udgør også en af 
de største lønmodtagergrupper med lønninger under mindstelønnen ligesom unge 
arbejdstagere, arbejdstagere med lavere uddannelse og landarbejdere med 
forsørgelsesberettigede børn.

Dette er særlig relevant i nogle sektorer, der har vist sig at være afgørende under covid-19-
pandemien, såsom sektoren for aflønnet langtidspleje. Tal viser, at omkring fire femtedele 
(81 %) af arbejdsstyrken inden for langtidspleje i EU var kvinder, mens en femtedel (19 %) 
var mænd, og at kvinder, der arbejder i lavtlønnede servicesektorer som plejesektoren, har 
mærket de største konsekvenser af covid-19-krisen2.

Der kan ydes pleje på ulønnet og lønnet grundlag. Pleje på lønnet grundlag kan ydes af den 
offentlige eller private sektor inden for rammerne af en formel eller uformel arbejdsordning, 
hvilket gør spørgsmålet om mindstelønsaftaler i denne sektor til et ekstremt følsomt emne, 
navnlig når der er tale om husarbejdere. De politiske handlinger, der skal forbedre 
arbejdsvilkårene inden for langtidspleje og forbedre adgangen til job af høj kvalitet i denne 
sektor, har en kønsdimension, hvorfor en udvidelse af mindstelønnen til at omfatte 
husarbejdere i vid udstrækning kan bidrage til at mindske ulighed. 

Desuden giver den nuværende krise mulighed for at revurdere, om lønningerne er 
tilstrækkelige i visse primært kvindedominerede lavtlønssektorer, som har vist sig at være 
afgørende og af stor samfundsmæssig værdi under krisen3. I den forbindelse skal det 
europæiske rammedirektiv bidrage til opadgående social konvergens og lønkonvergens og til 
bekæmpelse af fattigdom, ulighed og lønforskelle mellem kønnene, især for at undgå, at 
arbejde, som overvejende udføres af kvinder, undervurderes. Det er derfor nødvendigt at 
forbyde nedsatte satser for rimelige mindstelønninger. Arbejdsgivere i nogle medlemsstater 
har faktisk lov til at ændre udbetalingen af mindstelønninger ved at indføre nedsatte satser 
eller inkludere bonusser, drikkepenge eller anciennitetstillæg i lønberegningen. Nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger, såsom drikkepenge og andre ekstrabetalinger, skal 
udelukkes fra beregningen af mindstelønninger for at bringe alle urimelige praksisser til 

1 Minimum wages in 2020: Annual review (europa.eu).
2 Public services - Long-term care workforce: Employment and working conditions (europa.eu).
3 Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains? (europa.eu).

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20005en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20028en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20068en.pdf
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Den kønsbestemte forskel i beskæftigelsesfrekvensen (11,4 %), den kønsbestemte lønforskel 
(14 %) og den kønsbestemte pensionsforskel (30 %) er fortsat uacceptabelt høj, og 
udligningen af den kønsbestemte forskel i beskæftigelsesfrekvensen er en social og 
økonomisk nødvendighed, også for at mindske fattigdom og børnefattigdom. Der er behov for 
at anvende intersektionelle data opdelt efter køn samt periodiske vurderinger for at kontrollere 
de fremskridt, der gøres i forbindelse med forbedringen af beskæftigelsesmulighederne for 
kvinder og forskellige grupper af kvinder. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 3 i traktaten om 
Den Europæiske Union er Unionens mål 
bl.a. at fremme befolkningernes velfærd og 
at arbejde for en bæredygtig udvikling i 
Europa baseret på en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne.

(1) I henhold til artikel 3 i traktaten om 
Den Europæiske Union er Unionens mål 
bl.a. at fremme ligestilling mellem 
kønnene og social retfærdighed samt 
befolkningernes velfærd og at arbejde for 
en bæredygtig udvikling i Europa baseret 
på en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I overensstemmelse med artikel 27 
i Den Europæiske Unions charter om 

4 https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-
supreme-
court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141.

https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-supreme-court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-supreme-court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-supreme-court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141


AD\1240838DA.docx 5/34 PE691.369v03-00

DA

grundlæggende rettigheder har 
arbejdstagere eller deres repræsentanter 
ret til information og høring i god tid i de 
tilfælde og på de betingelser, der er fastsat 
i EU-lovgivningen og national lovgivning 
og praksis.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 31 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder hedder det36, at enhver 
arbejdstager har ret til sunde, sikre og 
værdige arbejdsforhold.

(2) I artikel 31 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder36 fastsættes det, at enhver 
arbejdstager har ret til sunde, sikre og 
værdige arbejdsforhold, og i artikel 23 i 
charteret anerkendes det, at ligestilling 
mellem kvinder og mænd skal sikres på 
alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn.

_________________ _________________
36 Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (2012/C 
326/02) (EUT C 326/391 af 26.10.2012).

36 Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (2012/C 
326/02) (EUT C 326/391 af 26.10.2012).

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder fastsættes det, at der skal 
sikres ligestilling mellem kvinder og 
mænd på alle områder, herunder i 
forbindelse med beskæftigelse, arbejde og 
løn.

Ændringsforslag 5
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Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I artikel 21 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder forbydes enhver 
forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, 
race, farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder og 
seksuel orientering.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Artikel 7 i den internationale 
konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder anerkender ethvert 
menneskes ret til en rimelig løn og samme 
vederlag for arbejde af samme værdi og 
en anstændig tilværelse for dem selv og 
deres familier.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den europæiske socialpagt fastslår, 
at alle arbejdstagere har ret til rimelige 
arbejdsvilkår. Den anerkender alle 
arbejdstageres ret til en rimelig løn, der er 
tilstrækkelig til at sikre en anstændig 
levestandard for dem selv og deres 
familier. Artikel 4 i chartret anerkender den 
rolle, som kollektive overenskomster, der 
er indgået frit, og mekanismer for 
fastsættelse af lovbestemte 

(3) Den europæiske socialpagt fastslår, 
at alle arbejdstagere, herunder bl.a. unge, 
hushjælpere og omsorgspersoner, har ret 
til rimelige arbejdsvilkår. Den anerkender 
alle arbejdstageres ret til en rimelig løn, der 
er tilstrækkelig til at sikre en anstændig 
levestandard for dem selv og deres 
familier, retten til lige løn for lige arbejde 
og retten til lige løn for arbejde af samme 
værdi samt arbejdstagernes ret til lige 
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mindstelønninger, spiller med henblik på at 
sikre en effektiv udøvelse af denne ret.

muligheder og ligebehandling i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv 
uden forskelsbehandling. Den fastsætter 
retten til beskyttelse mod fattigdom og 
social udstødelse og bidrager til at 
mindske den eksisterende lønforskel 
mellem mænd og kvinder. Artikel 4 i 
chartret anerkender den rolle, som 
kollektive overenskomster, der er indgået 
frit, og mekanismer for fastsættelse af 
lovbestemte mindstelønninger, spiller med 
henblik på at sikre en effektiv udøvelse af 
denne ret.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I kapitel II i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, der blev 
proklameret i Göteborg den 17. november 
2017, fastlægges der en række principper, 
der skal tjene som rettesnor for sikring af 
rimelige arbejdsvilkår. I princip nr. 6 i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
bekræftes arbejdstagernes ret til rimelige 
lønninger, der sikrer en anstændig 
levestandard. Det fastsættes ligeledes, at 
passende mindstelønninger skal sikres, så 
behovene hos arbejdstageren og dennes 
familie opfyldes inden for rammerne af de 
nationale økonomiske og sociale vilkår, 
samtidig med at adgangen til beskæftigelse 
og incitamenterne til at søge arbejde 
bibeholdes. I dette princip mindes der 
desuden om, at fattigdom blandt personer i 
arbejde skal hindres, og at alle lønninger 
skal fastsættes på en gennemsigtig og 
forudsigelig måde og i respekt for 
arbejdsmarkedets parters uafhængighed.

(4) I kapitel II i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, der blev 
proklameret i Göteborg den 17. november 
2017, fastlægges der en række principper, 
der skal tjene som rettesnor for sikring af 
rimelige arbejdsvilkår. I princip nr. 2 og 3 
sikres ligebehandling og lige muligheder 
mellem kønnene angående deltagelse på 
arbejdsmarkedet og ansættelsesvilkår og 
karrieremuligheder uanset racemæssig og 
etnisk oprindelse, religion og tro, 
handicap, alder og seksuel orientering. I 
princip nr. 6 i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder bekræftes 
arbejdstagernes ret til rimelige lønninger, 
der sikrer en anstændig levestandard. Det 
fastsættes ligeledes, at passende 
mindstelønninger skal sikres, så behovene 
hos arbejdstageren og dennes familie 
opfyldes inden for rammerne af de 
nationale økonomiske og sociale vilkår, 
samtidig med at adgangen til beskæftigelse 
og incitamenterne til at søge arbejde 
bibeholdes. I dette princip mindes der 
desuden om, at fattigdom blandt personer i 
arbejde skal hindres, og at alle lønninger 
skal fastsættes på en gennemsigtig og 
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forudsigelig måde og i respekt for 
arbejdsmarkedets parters uafhængighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ligestilling mellem mænd og 
kvinder er et grundlæggende princip i 
Unionen. I henhold til artikel 3 i traktaten 
om Den Europæiske Union er fremme af 
ligestilling mellem kvinder og mænd et af 
Unionens mål, og i henhold til artikel 8 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal ligestilling mellem 
mænd og kvinder fremmes i alle 
aktiviteter i Unionen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Forskelsbehandling af en hvilken 
som helst grund er forbudt i henhold til 
artikel 21 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
mens det i artikel 23 kræves, at der sikres 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Bedre arbejds- og levevilkår, (6) Bedre arbejds- og levevilkår, 
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herunder gennem passende 
mindstelønninger, er til gavn for både 
arbejdstagere og virksomheder i Unionen, 
og de er en forudsætning for at opnå 
inklusiv og bæredygtig vækst. En 
afhjælpning af de store forskelle i 
mindstelønsbeskyttelsens dækning og 
tilstrækkelighed gør EU's arbejdsmarked 
mere retfærdigt og fremmer økonomiske 
og sociale fremskridt samt en opadgående 
konvergens. Konkurrencen på det indre 
marked bør baseres på høje sociale 
standarder, innovation og 
produktivitetsforbedringer, der sikrer lige 
konkurrencevilkår.

herunder gennem passende 
mindstelønninger og løngennemsigtighed, 
er til gavn for både arbejdstagere, 
samfundet og økonomien i Unionen, og de 
er en forudsætning for at opnå inklusiv og 
bæredygtig vækst. En afhjælpning af de 
store forskelle i mindstelønsbeskyttelsens 
dækning og tilstrækkelighed samt 
bekæmpelse af sort arbejde, som 
hovedsageligt påvirker kvinder, med 
ordninger, der fremmer anerkendelsen af 
jobbene, og forenklede 
registreringsværktøjer, gør EU's 
arbejdsmarked mere retfærdigt, fremmer 
økonomiske og sociale fremskridt, 
opadgående konvergens samt ligestilling 
mellem kønnene. Konkurrencen på det 
indre marked bør baseres på høje sociale 
standarder, skabelse af arbejdspladser af 
høj kvalitet, innovation og 
produktivitetsforbedringer, der sikrer lige 
konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Ifølge Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) er formålet 
med mindstelønninger at beskytte 
arbejdstagerne mod urimeligt lave 
lønninger, som er fremherskende i 
plejesektoren. Politikker, som skal 
forbedre arbejdsvilkår og adgangen til job 
af høj kvalitet inden for langtidspleje, har 
en kønsdimension, og en udvidelse af 
mindstelønnen til at omfatte pleje- og 
omsorgspersonale kan i vid udstrækning 
bidrage til at mindske ulighed.

Ændringsforslag 13
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Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Når de fastsættes på et passende 
niveau, beskytter mindstelønninger de 
ugunstigt stillede arbejdstageres indkomst, 
de bidrager til at sikre en værdig tilværelse 
og de begrænser indkomstnedgangen i 
dårlige tider som anerkendt i Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
konvention nr. 131 om indførelse af en 
ordning for fastsættelse af 
mindstelønninger. Mindstelønninger 
bidrager til at opretholde den indenlandske 
efterspørgsel, styrker incitamenterne til at 
arbejde, mindsker lønforskelle og 
fattigdom blandt personer i arbejde.

(7) Når de fastsættes på et passende 
niveau, beskytter mindstelønninger de 
ugunstigt stillede arbejdstageres indkomst, 
de bidrager til at sikre en værdig tilværelse 
og de begrænser indkomstnedgangen i 
krisetider og i perioden efter krisen som 
anerkendt i Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention nr. 131 
om indførelse af en ordning for fastsættelse 
af mindstelønninger. Mindstelønninger 
bidrager til at opretholde den indenlandske 
efterspørgsel, styrker incitamenterne til at 
arbejde, mindsker lønforskelle og bidrager 
til at forebygge og bekæmpe fattigdom 
blandt personer i arbejde. Under 
hensyntagen til overrepræsentationen af 
kvinder i lavtlønnede job kan 
mindstelønninger også yde et betydeligt 
bidrag i retning af at sikre en passende 
løn for alle og indsnævre lønforskellen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Covid-19-krisen, hvor nogle 
hovedsageligt kvindedominerede 
lavtlønssektorer såsom pleje, rengøring, 
detailhandel og uddannelse har vist sig at 
være af afgørende betydning og have stor 
socioøkonomisk værdi, understreger 
behovet for at revurdere lønningernes 
tilstrækkelighed for erhverv i de sektorer, 
der ofte er mindre værdsat og lavere betalt 
end i mandsdominerede sektorer.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kvinder, unge og lavtkvalificerede 
arbejdstagere og handicappede har en 
større sandsynlighed for at være 
mindstelønsmodtagere eller lavtlønnede 
end andre grupper. I økonomiske 
nedgangstider, såsom covid-19-krisen, 
bliver mindstelønningernes rolle med 
hensyn til at beskytte lavtlønnede 
arbejdstagere stadig vigtigere og afgørende 
for at støtte en bæredygtig og inklusiv 
økonomisk genrejsning. Ved at adressere 
mindstelønningerne bidrages der til 
ligestilling mellem kønnene, idet man 
mindsker de kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle og løfter kvinder ud af 
fattigdom.

(8) Kvinder, migranter, personer af 
anden racemæssig eller etnisk oprindelse, 
unge og lavtuddannede arbejdstagere, 
enlige forældre, personer med handicap og 
personer, der lider af flere, strukturelle og 
intersektionelle former for 
forskelsbehandling, har fortsat en større 
sandsynlighed for at være 
mindstelønsmodtagere eller lavtlønnede 
end andre grupper eller for at blive 
udelukket fra nogen form for 
lønbeskyttelse. I økonomiske 
nedgangstider, såsom covid-19-krisen, 
viser mindstelønningernes rolle med 
hensyn til at beskytte lavtlønnede 
arbejdstagere og forebygge kroniske 
mangler på færdigheder og kompetencer 
det afgørende behov for at støtte en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk 
genrejsning, der underbygges med stærke 
sociale sikringssystemer. Fastsættelse af 
et passende mindstelønsniveau bidrager til 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder for kvinder i økonomisk 
henseende, hjælper med at sikre 
ligebehandling på arbejdspladsen, 
bekæmpe undervurdering af arbejde 
udført af kvinder og den uberettigede lave 
løn i kvindedominerede sektorer og til at 
mindske den kønsbestemte løn- og 
pensionsforskel samt til at løfte kvinder og 
deres børn ud af fattigdom og afbøde 
kønsbestemt fattigdom og social 
udstødelse. Sikring af lige løn og fremme 
af en god balance mellem arbejdsliv og 
privatliv, herunder for mænd, er 
afgørende for social sammenhængskraft, 
bæredygtig økonomisk vækst og 
udvikling, produktivitet og langsigtet 
finanspolitisk holdbarhed i Unionen.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Eurofounds rapport "Minimum 
wages in 2020: Annual review" viser, at 
kvinder udgør 59 % af 
mindstelønsmodtagerne, dvs. størstedelen 
af mindstelønsmodtagerne i Unionen. 
Derfor vil enhver ændring vedrørende 
mindstelønninger påvirke dem 
uforholdsmæssigt. Kvinder udgør også en 
af de største lønmodtagergrupper med 
lønninger, der ligger under 
mindstelønnen, sammen med enlige 
forsørgere, unge arbejdstagere, 
arbejdstagere med kort uddannelse og 
landarbejdere med forsørgelsesberettigede 
børn.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Under økonomiske tilbageslag, 
såsom covid-19-krisen, giver 
mindstelønnen folk mulighed for at leve et 
anstændigt liv, uanset hvor de arbejder. 
Beskyttelse af lavtlønnede arbejdstagere 
er særligt vigtig for at understøtte en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk 
genopretning og nedbringe den 
kønsbetingede løn- og pensionskløft samt 
for at løfte kvinder ud af fattigdom 
og/eller social udstødelse, eftersom 
størstedelen af mindstelønsmodtagere er 
kvinder. Covid-19-krisen udgør en 
mulighed for at øge indsatsen for at sikre 
bæredygtige og rimelige arbejdsvilkår og 
anstændige lønninger og for at tackle 
kønsstereotyper samt revurdere, hvorvidt 
lønningerne er tilstrækkelige i visse 
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lavtlønnede, hovedsagelig 
kvindedominerede sektorer og erhverv.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Kvinders overrepræsentation i 
lavtlønnede sektorer og erhverv såsom 
hotel- og restaurationsbranchen, 
detailhandel eller personlige tjenester 
samt sundhedspleje, pleje og omsorg samt 
andre vigtige sektorer gjorde dem særligt 
sårbare over for arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsesrelaterede virkninger af 
covid-19-krisen, herunder den hidtil usete 
stigning i arbejdsbyrden, sundhedsrisici 
og udfordringer for balancen mellem 
arbejde og privatliv.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 8 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8d) Dette direktiv bør supplere EU's 
strategi for ligestilling mellem kønnene 
2020-2025 og bidrage til at opnå 
ligestilling mellem kønnene ved at fremme 
kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet 
på lige fod og bidrage til at udligne 
kønsskævhederne med hensyn til 
indtægter, løn og pension. Det bør tage 
hensyn til demografiske forandringer, 
herunder virkningerne af en aldrende 
befolkning. Desuden bør det også bidrage 
til at tackle de stereotyper, som skyldes 
kønsroller.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Covid-19-pandemien har en 
betydelig indvirkning på servicesektoren 
og de små virksomheder, som begge har en 
høj andel af mindstelønsmodtagere. 
Desuden er mindstelønninger også vigtige i 
betragtning af de strukturelle tendenser, der 
er ved at omforme arbejdsmarkederne, og 
som i stigende grad er kendetegnet ved en 
høj andel af atypiske og usikre erhverv. 
Disse tendenser har ført til øget 
jobpolarisering, hvilket har ført til en 
stigende andel af lavtlønnede job og job 
med beskedne kvalifikationskrav i de fleste 
medlemsstater samt til højere lønforskelle i 
nogle af dem.

(9) Covid-19-pandemien og andre 
krisesituationer har en betydelig og 
kønsrelateret indvirkning på 
arbejdsmarkedet, hvor kvinder og 
kvindedominerede sektorer er særligt 
hårdt ramt, såsom sundhedssektoren, 
plejesektoren og andre vigtige sektorer, 
servicesektoren og små virksomheder, som 
alle har en høj andel af mindsteløns- eller 
lavtlønsmodtagere. I betragtning af 
kvinders overrepræsentation i disse 
sektorer har kvinder oplevet stigende 
arbejdsbyrde, sundhedsrisici og 
udfordringer for balancen mellem arbejde 
og privatliv uden fortilfælde som følge af 
væksten i ubetalt omsorgs- og husarbejde 
under pandemien. Desuden er 
mindstelønninger også vigtige i betragtning 
af de strukturelle tendenser, der er ved at 
omforme arbejdsmarkederne, og som i 
stigende grad er kendetegnet ved en høj 
andel af atypisk beskæftigelse og usikre 
job såsom arbejdstagere på 
onlineplatforme samt omsorgspersoner og 
hushjælpere. Disse tendenser har ført til 
øget jobpolarisering, hvilket har ført til en 
stigende andel af lavtlønnede job og job 
med beskedne kvalifikationskrav i de fleste 
medlemsstater samt til højere lønforskelle i 
nogle af dem.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kønsforskelle på arbejdsmarkedet, 
der skyldes den ulige koncentration af 
kvinder og mænd inden for forskellige 
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sektorer, er et vedvarende problem i 
Unionen. Tre ud af ti kvinder arbejder 
inden for undervisning, sundhed og 
socialt arbejde (8 % af mændene), som 
traditionelt er lavtlønssektorer.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Lønfastsættelse gennem kollektive 
overenskomster har vist sig at være 
gavnligt ud fra et bredt socioøkonomisk 
perspektiv og at bidrage til en 
afbalanceret udvikling i løndannelsen 
samt mindske andelen af fattigdom blandt 
personer i beskæftigelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ikke alle arbejdstagere i Unionen er 
beskyttet af mindstelønninger. I nogle 
medlemsstater modtager nogle 
arbejdstagere, til trods for at de er dækket, i 
praksis et vederlag, der ligger under den 
lovbestemte mindsteløn, fordi de gældende 
regler ikke overholdes. Navnlig konstateres 
det, at en sådan manglende overholdelse 
især berører kvinder, unge arbejdstagere, 
handicappede og landbrugsarbejdere. I 
medlemsstater, hvor der kun ydes 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster, skønnes 
andelen af arbejdstagere, der ikke er 
dækket, at variere fra 2 % til 55 % af alle 
arbejdstagere.

(12) Ikke alle arbejdstagere i Unionen er 
beskyttet af mindstelønninger. I nogle 
medlemsstater modtager nogle 
arbejdstagere, til trods for at de er dækket, i 
praksis et vederlag, der ligger under den 
lovbestemte mindsteløn, fordi de gældende 
regler ikke overholdes. Navnlig konstateres 
det, at en sådan manglende overholdelse 
især berører kvinder og kvindedominerede 
sektorer, unge arbejdstagere, personer med 
handicap, personer, der er udsat for 
direkte, indirekte eller intersektionelle 
former for forskelsbehandling, 
arbejdstagere på onlineplatforme, 
omsorgspersoner og hushjælpere, 
landarbejdere, sæsonarbejdere, 
arbejdstagere med korttidskontrakter og 
selvstændige. I medlemsstater, hvor der 
kun ydes beskyttelse af mindstelønninger 
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gennem kollektive overenskomster, 
skønnes andelen af arbejdstagere, der ikke 
er dækket, at variere fra 2 % til 55 % af 
alle arbejdstagere.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved dette direktiv fastsættes der 
minimumsforskrifter på EU-plan både for 
at sikre, at mindstelønninger fastsættes på 
et passende niveau, og at arbejdstagerne 
har adgang til beskyttelse af 
mindstelønninger, i form af lovbestemte 
mindstelønninger eller i form af 
overenskomstmæssige lønninger som 
defineret i dette direktiv.

(15) Med henblik på at forbedre 
arbejds- og levevilkårene, den opadgående 
konvergens og ligestillingen mellem 
kønnene i Unionen fastsættes der ved 
dette direktiv minimumsforskrifter på EU-
plan både for at sikre, at mindstelønninger 
fastsættes på et passende niveau, og at 
arbejdstagerne har lige adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger, i form af 
lovbestemte mindstelønninger eller i form 
af overenskomstmæssige lønninger som 
defineret i dette direktiv.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på de arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold, som er defineret ved 
lov, kollektiv overenskomst eller gældende 
praksis i den enkelte medlemsstat, under 
hensyntagen til de kriterier, der er fastlagt 
af Den Europæiske Unions Domstol, for 
bestemmelse af en arbejdstagers status. 
Forudsat at husarbejdere, arbejdstagere på 
tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, 

(17) Dette direktiv bør ligeledes finde 
anvendelse på de arbejdstagere, der har en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold, som er defineret ved 
lov, kollektiv overenskomst eller gældende 
praksis i den enkelte medlemsstat, under 
hensyntagen til de kriterier, der er fastlagt 
af Den Europæiske Unions Domstol, for 
bestemmelse af en arbejdstagers status. 
Forudsat at hushjælpere, arbejdstagere 
inden for pleje- og omsorgssektoren, 
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voucherbaserede arbejdstagere, 
proformaselvstændige, platformarbejdere, 
praktikanter og lærlinge opfylder disse 
kriterier, kan de være omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde. Reelt 
selvstændige erhvervsdrivende er ikke 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, eftersom de ikke 
opfylder disse kriterier. Misbrug af 
betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende 
som defineret i national ret, enten på 
nationalt plan eller i grænseoverskridende 
situationer, er en form for uretmæssigt 
angivet arbejde, som ofte forbindes med 
sort arbejde. Betegnelsen 
"proformaselvstændig" anvendes om en 
person, der erklæres at være selvstændig, 
selv om vedkommende opfylder de 
kriterier, som karakteriserer et 
ansættelsesforhold, for at undgå bestemte 
retlige eller skattemæssige forpligtelser. 
Sådanne personer bør være omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde. 
Fastlæggelsen af, om der er tale om et 
ansættelsesforhold, bør være baseret på de 
faktiske omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

arbejdstagere på tilkaldebasis, periodiske 
arbejdstagere, voucherbaserede 
arbejdstagere, proformaselvstændige, 
arbejdstagere på onlineplatforme, andre 
atypiske arbejdstagere, praktikanter og 
lærlinge opfylder disse kriterier, kan de 
være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Reelt selvstændige 
erhvervsdrivende er ikke omfattet af dette 
direktivs anvendelsesområde, eftersom de 
ikke opfylder disse kriterier. Misbrug af 
betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende 
som defineret i national ret, enten på 
nationalt plan eller i grænseoverskridende 
situationer, er en form for uretmæssigt 
angivet arbejde, som ofte forbindes med 
sort arbejde. Betegnelsen 
"proformaselvstændig" anvendes om en 
person, der erklæres at være selvstændig, 
selv om vedkommende opfylder de 
kriterier, som karakteriserer et 
ansættelsesforhold, for at undgå bestemte 
retlige eller skattemæssige forpligtelser. 
Sådanne personer bør være omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde. 
Fastlæggelsen af, om der er tale om et 
ansættelsesforhold, bør være baseret på de 
faktiske omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Mindstelønninger anses for at være 
passende, hvis de er rimelige i forhold til 
lønfordelingen i landet, og hvis de tillader 
en anstændig levestandard. 
Tilstrækkeligheden af de lovbestemte 
mindstelønninger afgøres i lyset af de 
nationale socioøkonomiske forhold, 
herunder vækst i beskæftigelsen, 
konkurrenceevne samt regional og 
sektormæssig udvikling. Deres 

(21) Mindstelønninger anses for at være 
passende og rimelige, hvis de forbedrer 
lønfordelingen i landet, og hvis de sikrer 
arbejdstagere og deres familier en 
anstændig levestandard på grundlag af en 
ansættelseskontrakt på fuld tid. 
Tilstrækkeligheden af de lovbestemte 
mindstelønninger afgøres i lyset af de 
nationale socioøkonomiske forhold, 
herunder vækst i beskæftigelsen, 
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tilstrækkelighed bør som minimum 
vurderes i forhold til deres købekraft, 
udviklingen i produktiviteten og deres 
forhold til bruttoløn, fordeling og vækst. 
Anvendelsen af indikatorer, der er 
almindeligt anvendt på internationalt 
plan, såsom 60 % af bruttomedianlønnen 
og 50 % af den gennemsnitlige bruttoløn, 
kan være en rettesnor for vurderingen af 
mindstelønningernes tilstrækkelighed i 
forhold til bruttolønningerne.

konkurrenceevne samt regional og 
sektormæssig udvikling. Deres 
tilstrækkelighed bør som minimum 
vurderes i forhold deres til købekraft og 
deres forhold til bruttoløn, lønfordeling og 
vækst. Det internationalt anerkendte 
niveau på 60 % af bruttomedianlønnen og 
50 % af den gennemsnitlige bruttoløn kan 
være en rettesnor for vurderingen af 
mindstelønningernes tilstrækkelighed i 
forhold til bruttolønningerne.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Indførelsen af mindstelønninger i 
hele Unionen er et skridt i den rigtige 
retning i kampen mod fattigdom blandt 
personer i beskæftigelse, men er ikke 
tilstrækkeligt til at udrydde fattigdom, 
navnlig fattigdom hos kvinder, og til at 
sikre en værdig tilværelse for alle. 
Supplerende og komplementære 
foranstaltninger såsom indførelsen af 
mindsteindkomstordninger er derfor 
vigtige for at opfylde målene og 
principperne i den europæiske søjle af 
sociale rettigheder og sikre, at alle har ret 
til at leve et værdigt liv i alle livsfaser samt 
effektiv adgang til grundlæggende varer 
og tjenesteydelser.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) I lyset af kvindernes 
overrepræsentation inden for lavtlønsjob 
kan indførelsen af mindstelønninger yde 
et betydningsfuldt bidrag til at mindske de 
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nuværende lønforskelle, hvis de fastsættes 
på niveauer, der fremmer kvinders lige 
muligheder for at komme ind på og 
forblive på arbejdsmarkedet, og at der 
ikke sker forskelsbehandling mellem 
arbejdstagerne eller udelukkelse, der kan 
videreføre kønsbestemte lønforskelle og 
undervurderingen af kvinders arbejde, 
som er indlejret i traditionelle forskelle 
mellem sektorer og erhverv.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Et effektivt håndhævelsessystem, 
herunder kontrol og inspektioner på stedet, 
er nødvendigt for at sikre, at de nationale 
lovbestemte rammer for mindstelønninger 
fungerer korrekt. For at styrke 
håndhævelsesmyndighedernes effektivitet 
er det også nødvendigt at have et tæt 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
bl.a. for at imødegå kritiske udfordringer 
som f.eks. i forbindelse med 
underkontrahentvirksomhed, 
proformaselvstændig beskæftigelse eller 
ikkeregistreret overarbejde. Arbejdstagerne 
bør desuden have let adgang til relevante 
oplysninger om gældende lovbestemte 
mindstelønninger for at sikre en passende 
grad af gennemsigtighed og 
forudsigelighed for så vidt angår deres 
arbejdsvilkår.

(23) Et effektivt håndhævelsessystem, 
herunder øget kontrol og flere inspektioner 
på stedet, er nødvendigt for at sikre, at de 
nationale lovbestemte rammer for 
mindstelønninger fungerer korrekt og 
overholdes, navnlig i risikosektorer, 
herunder sektorer med en 
overrepræsentation af kvinder. For at 
styrke håndhævelsesmyndighedernes 
effektivitet er det også nødvendigt at have 
et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter, bl.a. for at imødegå kritiske 
udfordringer som f.eks. i forbindelse med 
underkontrahentvirksomhed, 
proformaselvstændig beskæftigelse eller 
ikkeregistreret overarbejde og overvåge 
lønniveauer, lønforskelle og 
gennemsnitslønninger for kvinder. Alle 
arbejdstagere bør desuden have lige og let 
adgang til relevante oplysninger om 
gældende lovbestemte mindstelønninger 
for at sikre en passende grad af 
gennemsigtighed og forudsigelighed for så 
vidt angår deres arbejdsvilkår og 
håndhævelsen af deres rettigheder.
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Pålidelig overvågning og 
dataindsamling er afgørende for at sikre en 
effektiv beskyttelse af mindstelønninger. 
Kommissionen bør hvert år aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om sin vurdering af udviklingen med 
hensyn til tilstrækkeligheden og dækningen 
af mindstelønninger på grundlag af årlige 
data og oplysninger fra medlemsstaterne. 
Desuden bør fremskridtene overvåges 
inden for rammerne af samordningen af 
den økonomiske politik og 
beskæftigelsespolitikken på EU-plan. I den 
forbindelse bør Beskæftigelsesudvalget 
hvert år undersøge situationen i 
medlemsstaterne på grundlag af de 
rapporter, der udarbejdes af 
Kommissionen, og andre multilaterale 
overvågningsværktøjer som f.eks. 
benchmarking.

(25) Pålidelig overvågning og køns- og 
aldersopdelt dataindsamling inden for 
arbejdsstyrken er afgørende for at sikre en 
effektiv beskyttelse af mindstelønninger og 
overvåge kønsaspektet i dem. 
Kommissionen bør hvert år aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om sin vurdering af udviklingen med 
hensyn til tilstrækkeligheden og dækningen 
af mindstelønninger på grundlag af årlige 
data og oplysninger fra medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne bør fremlægge disse 
data og oplysninger opdelt efter køn, 
alder, handicap, virksomhedens størrelse 
og sektor. Desuden bør fremskridtene 
overvåges inden for rammerne af 
samordningen af den økonomiske politik 
og beskæftigelsespolitikken på EU-plan. I 
den forbindelse bør Beskæftigelsesudvalget 
hvert år undersøge situationen i 
medlemsstaterne på grundlag af de 
rapporter, der udarbejdes af Kommissionen 
og EU-agenturer såsom Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder (EIGE) og andre multilaterale 
overvågningsværktøjer som f.eks. 
benchmarking.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Selv om de reformer og 
foranstaltninger, som medlemsstaterne har 
vedtaget for at fremme en passende 
beskyttelse af arbejdstagernes 
mindstelønninger, er et skridt i den rigtige 

(28) Selv om de reformer og 
foranstaltninger, som medlemsstaterne har 
vedtaget for at fremme en passende 
beskyttelse af arbejdstagernes 
mindstelønninger, er et skridt i den rigtige 
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retning, har de ikke været omfattende og 
systematiske. Desuden kan de enkelte 
lande være meget lidt tilbøjelige til at 
forbedre mindstelønningernes 
tilstrækkelighed og dækning, fordi de er af 
den opfattelse, at dette kan have en negativ 
indvirkning på deres eksterne 
omkostningskonkurrenceevne. Eftersom 
målene for dette direktiv ikke i 
tilstrækkelig grad kan nås af 
medlemsstaterne, men på grund af deres 
omfang og virkninger bedre kan nås på 
EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

retning, har de ikke afhjulpet den 
kønsbestemte beskæftigelses- og 
lønforskel og fattigdom blandt personer i 
beskæftigelse. Desuden kan de enkelte 
lande være meget lidt tilbøjelige til at 
forbedre mindstelønningernes 
tilstrækkelighed og dækning, fordi de er af 
den opfattelse, at dette kan have en negativ 
indvirkning på deres eksterne 
omkostningskonkurrenceevne. Eftersom 
målene for dette direktiv ikke i 
tilstrækkelig grad kan nås af 
medlemsstaterne, men på grund af deres 
omfang og virkninger bedre kan nås på 
EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Processen i retning af konvergens 
om tilstrækkelige og mere rimelige 
mindstelønninger bør gå hånd i hånd med 
Kommissionens forslag til lovgivning om 
foranstaltninger til sikring af 
løngennemsigtighed. Direktivet om 
løngennemsigtighed er et vigtigt skridt, 
som er nødvendigt for at få sat en stopper 
for lønforskellen mellem kønnene.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Med henblik på at forbedre arbejds- 
og levevilkårene i Unionen fastlægges der 
ved dette direktiv en ramme for:

1. Med henblik på at forbedre arbejds- 
og levevilkårene i Unionen, opadgående 
social konvergens og ligestilling mellem 
kønnene fastlægges der ved dette direktiv 
en ramme for:

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættelse af passende 
mindstelønninger

a) fastsættelse af passende 
mindstelønninger, der sikrer en værdig 
levestandard og bidrager til at reducere 
lønuligheder og den kønsrelaterede 
lønforskel

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdstageres adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger i form af 
lønninger fastsat ved kollektive 
overenskomster eller i form af en 
lovbestemt mindsteløn, hvor en sådan 
findes.

b) alle arbejdstageres adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger uden 
forskelsbehandling i form af lønninger 
fastsat ved kollektive overenskomster eller 
i form af en lovbestemt mindsteløn, hvor 
en sådan findes.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdstagere i Unionen med en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som fastsat i gældende 

Dette direktiv finder ligeligt og uden 
forskelsbehandling anvendelse på alle 
arbejdstagere i Unionen med en 
ansættelseskontrakt eller et 
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ret, ved overenskomst eller i gældende 
praksis i de enkelte medlemsstater under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols praksis.

ansættelsesforhold som fastsat i gældende 
ret, ved overenskomst eller i gældende 
praksis i de enkelte medlemsstater under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols praksis.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tilskynde arbejdsmarkedets parter 
til at indføre specifikke foranstaltninger 
for at forbedre ligestilling mellem 
kønnene inden for kollektive 
overenskomster

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, hvor den kollektive 
overenskomstdækning er på under 70 % af 
arbejdstagerne som defineret i henhold til 
artikel 2, sørger desuden for en ramme af 
grundforudsætninger for kollektive 
overenskomstforhandlinger, enten ved lov 
efter høring af arbejdsmarkedets parter 
eller efter aftale med dem, og udarbejder 
en handlingsplan til fremme af kollektive 
overenskomstforhandlinger. 
Handlingsplanen offentliggøres og 
meddeles Europa-Kommissionen.

2. Medlemsstater, hvor den kollektive 
overenskomstdækning er på under 70 % af 
arbejdstagerne som defineret i henhold til 
artikel 2, sørger desuden for en ramme af 
grundforudsætninger for kollektive 
overenskomstforhandlinger, enten ved lov 
efter høring af arbejdsmarkedets parter 
eller efter aftale med dem, og udarbejder 
en national handlingsplan til fremme af 
kollektive overenskomstforhandlinger. 
Disse nationale handlingsplaner skal 
omfatte opadgående lønkonvergens og 
fastsætte de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger og mekanismer til 
lønfastsættelse på nationalt plan med 
henblik på at lukke lønforskellene mellem 
kønnene og mindske uligheder og 
forskelsbehandling. Handlingsplanen 
offentliggøres og meddeles Europa-
Kommissionen.
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater med lovbestemte 
mindstelønninger træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
fastsættelsen og ajourføringen af de 
lovbestemte mindstelønninger styres af 
kriterier, der er fastsat for at fremme 
tilstrækkelighed med henblik på at opnå 
anstændige arbejds- og levevilkår, social 
samhørighed og opadgående konvergens. 
Medlemsstaterne fastlægger disse kriterier 
i overensstemmelse med deres nationale 
praksis, enten i den relevante nationale 
lovgivning, i afgørelser truffet af de 
kompetente organer eller i trepartsaftaler. 
Kriterierne fastlægges på en stabil og klar 
måde.

1. Medlemsstater med lovbestemte 
mindstelønninger træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
fastsættelsen og ajourføringen af 
lovbestemte mindstelønninger styres af 
kriterier for at sikre tilstrækkelighed og 
rimelighed med henblik på at opnå 
anstændige arbejds- og levevilkår, lige 
muligheder, social beskyttelse, social 
samhørighed, nedbringelse af løn- og 
kønsbestemte uligheder og opadgående 
konvergens samt forebyggelse og 
bekæmpelse af fattigdom, herunder blandt 
andet børnefattigdom og fattigdom blandt 
personer i arbejde. Medlemsstaterne 
fastlægger disse kriterier i 
overensstemmelse med deres nationale 
praksis, enten i den relevante nationale 
lovgivning, i afgørelser truffet af de 
kompetente organer eller i trepartsaftaler. 
Kriterierne fastlægges på en klar måde.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det generelle niveau for 
bruttolønninger og deres fordeling

b) det generelle niveau for 
bruttolønninger og deres fordeling med det 
mål at mindske sociale uligheder og 
uligheder mellem kønnene

Ændringsforslag 41
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vækstraten for bruttolønninger c) vækstraten for bruttolønninger med 
henblik på at mindske lønforskelle

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lønforskellen mellem kønnene med 
henblik på at udrydde den.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre en 
regelmæssig og rettidig ajourføring af de 
lovbestemte mindstelønninger for at bevare 
deres tilstrækkelighed.

4. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre en 
regelmæssig og rettidig ajourføring af de 
lovbestemte mindstelønninger for fortsat at 
fremme deres tilstrækkelighed.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ajourføringer af lovbestemte 
mindstelønninger skal ske uden 
hensyntagen til andre 
indkomststøttemekanismer såsom 
statsstøtte til ugunstigt stillede 
arbejdstagere og til arbejdstagere med 
handicap som defineret i forordning (EU) 
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nr. 651/20141a eller handicapydelser.
_____________
1a Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne opretter 
rådgivende organer, der skal rådgive de 
kompetente myndigheder om spørgsmål 
vedrørende lovbestemte mindstelønninger.

5. Medlemsstaterne opretter 
rådgivende organer, der skal rådgive de 
kompetente myndigheder om spørgsmål 
vedrørende lovbestemte mindstelønninger, 
herunder kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle. Disse rådgivende 
organer skal have tilstrækkelige 
ressourcer til rådighed og skal:
- sigte mod at opnå en ligelig 
kønsfordeling i deres sammensætning
- anlægge et kønsperspektiv i alle deres 
analyser
- regelmæssigt fremlægge kønssensitive 
vurderinger

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der skal udvikles kønsneutrale 
jobevalueringsværktøjer og 
klassificeringskriterier i tæt samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter under 
hensyntagen til faktorer som 
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arbejdsvilkår, graden af ansvar, som 
arbejdstageren tildeles, og de fysiske eller 
mentale krav ved arbejdet for at anvende 
princippet om lige løn for lige arbejde 
mellem mænd og kvinder på tværs af 
forskellige erhvervssektorer.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varierende og nedsatte satser Ligebehandling og nedsatte satser

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan tillade 
forskellige satser for de lovbestemte 
mindstelønninger for bestemte grupper af 
arbejdstagere. Medlemsstaterne holder 
disse varierende satser på et minimum og 
sikrer, at enhver variation er 
ikkediskriminerende, forholdsmæssig, 
begrænset i tid, hvis det er relevant, og 
objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt 
mål.

1. Medlemsstaterne sikrer lige 
muligheder og ligebehandling af 
arbejdstagere i forbindelse med 
anvendelsen af den lovbestemte 
mindstelønsbeskyttelse. Medlemsstaterne 
kan tillade forskellige satser for de 
lovbestemte mindstelønninger for bestemte 
grupper af arbejdstagere. Medlemsstaterne 
holder disse varierende satser på et 
minimum og sikrer, at enhver variation er 
ikkediskriminerende, forholdsmæssig, 
begrænset i tid, hvis det er relevant, og 
objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt 
mål.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsmarkedets parter inddrages rettidigt 
og effektivt i fastsættelsen og ajourføringen 
af lovbestemte mindstelønninger, herunder 
gennem deltagelse i rådgivende organer 
som omhandlet i artikel 5, stk. 5, og 
navnlig for så vidt angår:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsmarkedets parter inddrages rettidigt 
og effektivt i fastsættelsen og ajourføringen 
af lovbestemte mindstelønninger, herunder 
gennem deltagelse i rådgivende organer 
som omhandlet i artikel 5, stk. 5, idet der 
sikres bekæmpelse af forskelsbehandling 
og kurser i ligestilling mellem kønnene 
for arbejdsmarkedets parter og 
kompetente myndigheder og navnlig for så 
vidt angår:

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) indsamling af data og 
gennemførelse af undersøgelser med 
henblik på at give oplysninger til de 
myndigheder, der fastsætter lovbestemte 
mindstelønninger.

d) indsamling af kønsopdelte data og 
gennemførelse af undersøgelser med 
henblik på at give oplysninger til de 
myndigheder, der fastsætter lovbestemte 
mindstelønninger.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 Arbejdstagernes effektive adgang 
til lovbestemte mindstelønninger

8 Arbejdstagernes lige og effektive 
adgang til lovbestemte mindstelønninger

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrke de kontroller og inspektioner 
på stedet, der foretages af arbejdstilsyn 
eller organer med ansvar for håndhævelse 

1) styrke de kontroller og inspektioner 
på stedet, der foretages af arbejdstilsyn 
eller organer med ansvar for håndhævelse 
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af lovbestemte mindstelønninger. 
Kontrollerne og inspektionerne skal være 
forholdsmæssigt afpasset og 
ikkediskriminerende

af lovbestemte mindstelønninger og sørge 
for, at de har tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed. Kontrollerne og inspektionerne 
skal være forholdsmæssigt afpasset, 
ikkediskriminerende og fokusere på 
sektorer med en overrepræsentation af 
kvinder

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) sikre, at oplysninger om 
lovbestemte mindstelønninger 
offentliggøres på en klar, forståelig og 
lettilgængelig måde.

3) sikre, at oplysninger om 
lovbestemte mindstelønninger 
offentliggøres på en klar, forståelig og 
lettilgængelig måde, herunder 
tilgængelighed for arbejdstagere med 
handicap.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger deres 
kompetente myndigheder at udvikle 
effektive dataindsamlingsværktøjer til at 
overvåge mindstelønningernes dækning og 
tilstrækkelighed.

1. Medlemsstaterne pålægger deres 
kompetente myndigheder i samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter at udvikle 
effektive dataindsamlingsværktøjer til at 
overvåge mindstelønningernes dækning og 
tilstrækkelighed. Dataindsamlingen 
opdeles mindst efter køn, aldersgruppe, 
ansættelseskontrakttype (deltid eller 
fuldtid) samt sektor og skal omfatte en 
tværsektoriel tilgang.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – nr. iv



PE691.369v03-00 30/34 AD\1240838DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) den kollektive 
overenskomstdækningsgrad.

iv) den kollektive 
overenskomstdækningsgrad og fremskridt 
med at øge dækningen, navnlig for 
sårbare arbejdstagere.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremlægger de 
statistikker og oplysninger, der er 
omhandlet i dette stykke, opdelt efter køn, 
alder, handicap, virksomhedens størrelse 
og sektor.

Medlemsstaterne fremlægger de 
statistikker og oplysninger, der er 
omhandlet i dette stykke, som er 
anonymiserede og opdelt efter køn, alder, 
handicap, virksomhedens størrelse og 
sektor, og hvor det er muligt efter 
racemæssig og etnisk baggrund. 
Medlemsstaterne gennemfører en 
kønsrelateret konsekvensanalyse af 
dækningen og tilstrækkeligheden på dette 
grundlag.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysninger om beskyttelse af 
mindstelønninger, herunder kollektive 
overenskomster og lønbestemmelser heri, 
er gennemsigtige og offentligt 
tilgængelige.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysninger om beskyttelse af 
mindstelønninger, herunder kollektive 
overenskomster og lønbestemmelser heri, 
er gennemsigtige og offentligt og let 
tilgængelige og i overensstemmelse med 
principperne om løngennemsigtighed.

Ændringsforslag 58
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer de data, 
som medlemsstaterne har indberettet i de i 
stk. 2 omhandlede rapporter, og rapporterer 
årligt til Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Kommissionen vurderer de data, 
som medlemsstaterne har indberettet i de i 
stk. 2 omhandlede rapporter, og forelægger 
en årlig rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
fremsætte bemærkninger til denne 
rapport. Rapporten skal tage et 
kønsperspektiv med et tværsektorielt fokus 
i betragtning og vurdere i hvilket omfang 
udviklingen i mindstelønninger bidrager 
til at eliminere lønforskellen mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På grundlag af den rapport, som 
Kommissionen udarbejder, foretager det i 
henhold til artikel 150 i TEUF nedsatte 
Beskæftigelsesudvalg hvert år en 
undersøgelse af fremme af kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse og om mindstelønningers 
tilstrækkelighed i medlemsstaterne.

5. På grundlag af den rapport, som 
Kommissionen udarbejder, foretager det i 
henhold til artikel 150 i TEUF nedsatte 
Beskæftigelsesudvalg hvert år en 
undersøgelse af fremme af kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse og om mindstelønningers 
tilstrækkelighed og deres kønsdimension i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager en evaluering af 
direktivet senest den [fem år efter datoen 
for dets gennemførelse]. Kommissionen 
forelægger derefter Europa-Parlamentet og 

Kommissionen foretager en evaluering af 
direktivet senest den [tre år efter datoen for 
dets gennemførelse]. Kommissionen 
forelægger derefter Europa-Parlamentet og 
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Rådet en rapport med en gennemgang af 
gennemførelsen af direktivet og foreslår 
eventuelt lovgivningsmæssige ændringer.

Rådet en rapport med en gennemgang af 
gennemførelsen af direktivet og foreslår 
eventuelt lovgivningsmæssige ændringer. 
Både evalueringen og rapporten skal 
omfatte en kønsorienteret tilgang.
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