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Ændringsforslag 17
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
–

Forslag om forkastelse

Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender til 
som det kompetente udvalg at fremsætte 
forslag om forkastelse af Kommissionens 
forslag til direktiv om passende 
mindstelønninger i Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 18
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om passende mindstelønninger i Den 
Europæiske Union

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om en ramme til fremme af passende 
mindstelønninger i Den Europæiske Union

Or. en

Ændringsforslag 19
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

I overensstemmelse med artikel 28 i Den 
Europæiske Unions charter om 
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artikel 153, stk. 2, sammenholdt med 
artikel 153, stk. 1, litra b),

grundlæggende rettigheder har 
arbejdstagere ret til at forhandle og indgå 
kollektive overenskomster på passende 
niveauer og i tilfælde af 
interessekonflikter ret til kollektive skridt, 
herunder strejke, for at forsvare deres 
interesser.

Or. es

Ændringsforslag 20
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 153, stk. 2, sammenholdt med 
artikel 153, stk. 1, litra b),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 153, stk. 2, sammenholdt med 
artikel 153, stk. 1, litra b), litra f) og stk. 5,

Or. es

Ændringsforslag 21
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 153, stk. 
1, litra b), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde har Unionen 
kompetence til at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats på området for 
arbejdsvilkår.

Or. es

Ændringsforslag 22
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 153, stk. 
1, litra f), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde har Unionen 
kompetence til at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats på området for 
repræsentation af og kollektivt forsvar for 
arbejdstagernes og arbejdsgivernes 
interesser, herunder medbestemmelse, en 
kompetence, der kræver enstemmighed i 
Rådet.

Or. es

Ændringsforslag 23
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 153, stk. 
5, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hører kompetencen, hvad 
angår lønforhold og organisationsret, 
alene under medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 24
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 27 i Den 



PE692.831v01-00 6/154 AM\1231553DA.docx

DA

Europæiske Unions charter om 
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.

Or. es

Ændringsforslag 25
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 152, stk. 1, 
litra f), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

Or. es

Ændringsforslag 26
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

Or. es

Ændringsforslag 27
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Henvisning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

Or. es

Ændringsforslag 28
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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 
befolkningernes velfærd og at arbejde for 
en bæredygtig udvikling i Europa baseret 
på en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 29
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I overensstemmelse med artikel 
153 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde skal Den 
Europæiske Union støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats vedrørende 
arbejdsbetingelser. Det skal imidlertid 
understreges, at i overensstemmelse med 
denne artikels stk. 5, gælder 
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"bestemmelserne i denne artikel (…) ikke 
for lønforhold, organisationsret, strejkeret 
eller ret til lockout." Foranstaltninger 
vedrørende fastsættelse af 
mindstelønninger hører derfor under 
medlemsstaternes enekompetence og bør 
respekteres.

Or. pl

Ændringsforslag 30
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 31 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder36 hedder det, at enhver 
arbejdstager har ret til sunde, sikre og 
værdige arbejdsforhold.

(2) I artikel 31 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder36 hedder det, at enhver 
arbejdstager har ret til sunde, sikre og 
værdige arbejdsforhold, og i artikel 23 
anerkendes det, at ligestilling mellem 
mænd og kvinder 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).

Or. en

Ændringsforslag 31
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I overensstemmelse med EU-
Domstolens retspraksis (forenede sager C-
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395/08 og C-396/08, Bruno et al.) kan 
Unionen vedtage proceduremæssig 
lovgivning om arbejdsvilkår vedrørende 
løn, men uden at fastsætte størrelsen på 
lønningsdele eller betingelserne for 
lønfastsættelsen, hvis disse kan have 
direkte indflydelse på resultatet af deres 
anvendelse.

Or. es

Ændringsforslag 32
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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.

Or. en

Ændringsforslag 33
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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, 
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politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder og 
seksuel orientering.

Or. en

Ændringsforslag 34
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) I artikel i den internationale 
konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder anerkendes det, at 
alle har ret til en rimelig løn og lige løn 
for lige arbejde og en menneskeværdig 
tilværelse for sig selv og deres familier.

Or. en

Ændringsforslag 35
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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 
mindstelønninger, spiller med henblik på at 

(3) Den europæiske socialpagt fastslår, 
at alle arbejdstagere, inklusive unge, 
husarbejdere 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. Artikel 4 i chartret anerkender den 
rolle, som kollektive overenskomster, der 
er indgået frit, og mekanismer for 
fastsættelse af lovbestemte 
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sikre en effektiv udøvelse af denne ret. mindstelønninger, spiller med henblik på at 
sikre en effektiv udøvelse af denne ret. 
Den anerkender retten til lige løn for lige 
arbejde og arbejdstagernes ret til lige 
muligheder og ligebehandling på 
beskæftigelses- og ansættelsesområdet 
uden forskelsbehandling. Den fastslår 
retten til beskyttelse mod fattigdom og 
social udstødelse og retten til en løn, som 
sikrer arbejdstagerne og deres familier en 
passende levestandard.

Or. en

Ændringsforslag 36
Eugenia Rodríguez Palop

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 
mindstelønninger, spiller med henblik på at 
sikre en effektiv udøvelse af denne ret.

(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 
og retten til lige løn for lige arbejde for 
mandlige og kvindelige arbejdstagere. 
Artikel 4 i den europæiske socialpagt 
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. I 
artikel 5 i den europæiske socialpagt 
anerkendes arbejdstagernes og 
arbejdsgivernes ret til at organisere sig, og 
i artikel 6 anerkendes retten til at føre 
kollektive forhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 37
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Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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 
mindstelønninger, spiller med henblik på at 
sikre en effektiv udøvelse af denne ret.

(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 
mindstelønninger, spiller med henblik på at 
sikre en effektiv udøvelse af denne ret samt 
mandlige og kvindelige arbejdstageres ret 
til lige løn for lige arbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Maria Noichl, Pina Picierno

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 
mindstelønninger, spiller med henblik på at 
sikre en effektiv udøvelse af denne ret.

(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, og som bidrager til at reducere 
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 
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sikre en effektiv udøvelse af denne ret.

Or. en

Ændringsforslag 39
Margarita de la Pisa Carrión

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 
mindstelønninger, spiller med henblik på 
at sikre en effektiv udøvelse af denne ret.

(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 lønninger eller 
enhver anden procedure, der er tilpasset 
de nationale forhold, spiller med henblik 
på at sikre en effektiv udøvelse af denne 
ret.

Or. es

Ændringsforslag 40
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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 
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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.

for deltagelse på arbejdsmarkedet, 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder 
uanset køn, 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 
forudsigelig måde og i respekt for 
arbejdsmarkedets parters uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 41
Margarita de la Pisa Carrión

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 

(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 
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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.

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 i overensstemmelse med 
national praksis og i respekt for 
arbejdsmarkedets parters uafhængighed.

Or. es

Ændringsforslag 42
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I retningslinje 5 i Rådets afgørelse 
(EU) 2020/1512 om retningslinjer for 
medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker37 opfordres 
medlemsstaterne til at sikre en effektiv 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter i 
lønfastsættelsen, som sikrer rimelige 
lønninger, der muliggør en anstændig 
levestandard, således at lønningerne kan 
justeres tilstrækkeligt i forhold til 
udviklingen i produktiviteten, med henblik 
på opadgående konvergens. I retningslinjen 
opfordres medlemsstaterne også til at 
fremme social dialog og kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse. Medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter opfordres i 
retningslinjen ligeledes til at sikre, at alle 
arbejdstagere får udbetalt passende og 
rimelige lønninger som følge af, at de 
nyder godt af kollektive overenskomster 
eller passende lovbestemte 
mindstelønninger, idet der tages hensyn til 
den deraf følgende indvirkning på 
konkurrenceevne, jobskabelse og fattigdom 
blandt personer i arbejde. I den årlige 
strategi for bæredygtig vækst 202138 
hedder det, at medlemsstaterne bør vedtage 

(5) I retningslinje 5 i Rådets afgørelse 
(EU) 2020/1512 om retningslinjer for 
medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker37 opfordres 
medlemsstaterne til at sikre en effektiv 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter i 
lønfastsættelsen, som sikrer rimelige 
lønninger, der muliggør en anstændig 
levestandard, således at lønningerne kan 
justeres tilstrækkeligt i forhold til 
udviklingen i produktiviteten, med henblik 
på opadgående konvergens. I retningslinjen 
opfordres medlemsstaterne også til at 
fremme social dialog og kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse. Medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter opfordres i 
retningslinjen ligeledes til at sikre, at alle 
arbejdstagere får udbetalt passende og 
rimelige lønninger som følge af, at de 
nyder godt af kollektive overenskomster 
eller passende lovbestemte 
mindstelønninger, idet der tages hensyn til 
den deraf følgende indvirkning på 
konkurrenceevne, jobskabelse og fattigdom 
blandt personer i arbejde. I den årlige 
strategi for bæredygtig vækst 202138 
hedder det, at medlemsstaterne bør vedtage 
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foranstaltninger for at sikre rimelige 
arbejdsvilkår. Derudover blev der i den 
årlige strategi for bæredygtig vækst 202039 
mindet om, at det i forbindelse med 
voksende sociale skel er vigtigt at sikre, at 
hver arbejdstager får en passende løn. Der 
er også udstedt flere landespecifikke 
henstillinger til nogle medlemsstater 
vedrørende mindstelønninger. De enkelte 
lande kan imidlertid være meget lidt 
tilbøjelige til at forbedre deres fastsættelse 
af mindstelønninger, fordi de er af den 
opfattelse, at dette kan have en negativ 
indvirkning på deres eksterne 
omkostningskonkurrenceevne.

foranstaltninger for at sikre rimelige 
arbejdsvilkår. Derudover blev der i den 
årlige strategi for bæredygtig vækst 202039 
mindet om, at det i forbindelse med 
voksende sociale skel er vigtigt at sikre, at 
hver arbejdstager får en passende løn. Der 
er også udstedt flere landespecifikke 
henstillinger til nogle medlemsstater 
vedrørende mindstelønninger. Den 
Europæiske Union kan tilskynde 
medlemsstaterne til at forbedre 
mekanismen for fastsættelse af 
mindstelønninger og deres størrelse under 
særlig hensyntagen til de forskellige 
økonomiske omstændigheder og med 
respekt for medlemsstaternes tradition i 
denne forbindelse.

_________________ _________________
37 Rådets afgørelse (EU) 2020/1512 af 13. 
oktober 2020 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 
(EUT L 344 af 19.10.2020, s. 22-28).

37 Rådets afgørelse (EU) 2020/1512 af 13. 
oktober 2020 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 
(EUT L 344 af 19.10.2020, s. 22-28).

38 Kommissionens meddelelse COM(2020) 
575 final.

38 Kommissionens meddelelse COM(2020) 
575 final.

39 Kommissionens meddelelse COM(2019) 
650 final.

39 Kommissionens meddelelse COM(2019) 
650 final.

Or. pl

Ændringsforslag 43
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 
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funktionsmåde skal ligestilling mellem 
kvinder og mænd fremmes i alle 
aktiviteter i Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 44
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

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 artikel 23 kræver, at der sikres 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn.

Or. en

Ændringsforslag 45
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et centralt princip i 
Den Europæiske Union og det bør 
afspejles i alle EU-politikker og al EU-
lovgivning,

Or. en
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Ændringsforslag 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Bedre arbejds- og levevilkår, 
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.

(6) Bedre arbejds- og levevilkår, 
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 og bekæmpelse af sort 
arbejde, som hovedsageligt påvirker 
kvinder, med systemer, der fremmer 
anerkendelsen af jobbene, og forenklede 
registreringsværktøjer, 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, skabelse af 
arbejdspladser af høj kvalitet, innovation 
og produktivitetsforbedringer, der sikrer 
lige konkurrencevilkår.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Bedre arbejds- og levevilkår, 
herunder gennem passende 
mindstelønninger, er til gavn for både 
arbejdstagere og virksomheder i Unionen, 
og de er en forudsætning for at opnå 

(6) Bedre arbejds- og levevilkår, 
herunder gennem passende 
mindstelønninger og løngennemsigtighed, 
er til gavn for arbejdstagere, samfundet og 
økonomien i Unionen, og de er en 
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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.

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, fremmer 
ligestilling mellem kønnene 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.

Or. en

Ændringsforslag 48
Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Bedre arbejds- og levevilkår, 
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.

(6) Bedre arbejds- og levevilkår, 
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 samt fremmer ligestilling 
mellem kønnene. Konkurrencen på det 
indre marked bør baseres på høje sociale 
standarder, innovation og 
produktivitetsforbedringer, der sikrer lige 
konkurrencevilkår.

Or. en

Ændringsforslag 49



PE692.831v01-00 20/154 AM\1231553DA.docx

DA

Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 50
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I økonomiske nedgangstider såsom 
covid-19-krisen bliver 
mindstelønningernes rolle med hensyn til 
at beskytte lavtlønnede arbejdstagere og 
mindske lønforskelle afgørende for at 
understøtte en bæredygtig og inklusiv 
økonomisk og social genrejsning. Covid-
19-krisen har påvirket kvinders og 
lavtlønnede arbejdstageres lønninger 
uforholdsmæssigt og øget behovet 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 krisen.

Or. en

Ændringsforslag 52
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(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, migrantarbejdere, unge 
og lavtkvalificerede arbejdstagere, enlige 
forsørgere og handicappede har en større 
sandsynlighed for at være 
mindstelønsmodtagere eller lavtlønnede 
end andre grupper og møder i højere grad 
tværgående og strukturel 
forskelsbehandling end andre kategorier. 
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, men der er en 
permanent mangel på kvalifikationer i 
mange sektorer, herunder sektorer med 
en stor overvægt af kvinder. Covid-19-
krisen, som har vist, hvor uundværlige 
visse lavtlønssektorer med en overvægt af 
kvinder er, giver anledning til overvejelser 
om behovet for at revurdere, om 
lønningerne i visse sektorer er 
tilstrækkelige. Ved at adressere 
mindstelønningerne bidrages der til 
ligestilling mellem kønnene, idet man 
mindsker de kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle, styrker kvinders 
økonomiske selvstændighed og løfter 
kvinder og børn ud af fattigdom.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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, 

(8) Kvinder, unge og lavtkvalificerede 
arbejdstagere migranter og personer med 
racemæssig eller etnisk baggrund, 
handicappede og personer, der lider under 
flere og tværsektorielle former for 
forskelsbehandling, har en større 
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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.

sandsynlighed for at være 
mindstelønsmodtagere eller lavtlønnede 
end andre grupper eller for at blive 
udelukket fra enhver form for 
lønbeskyttelse. I økonomiske 
nedgangstider, såsom covid-19-krisen, 
viser mindstelønningernes rolle med 
hensyn til at beskytte lavtlønnede 
arbejdstagere det afgørende behov for at 
støtte en bæredygtig og inklusiv 
økonomisk genrejsning, der underbygges 
med stærke sociale sikringssystemer. En 
forhøjelse af mindstelønningerne har 
potentiale til at bidrage til ligestilling 
mellem kønnene, til at bekæmpe 
undervurderingen af arbejde, der udføres 
af kvinder, og ubegrundede lave 
lønninger i kvindedominerede sektorer og 
til at mindske de kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle og løfter kvinder ud af 
fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 54
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 

(8) Kvinder, enlige forsørgere, 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, til indførelse 
af lige muligheder, og der bidrages til at 
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pensionsforskelle og løfter kvinder ud af 
fattigdom.

sikre ligebehandling på arbejdspladsen, 
idet man mindsker de kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle og løfter kvinder ud af 
fattigdom og/eller social udstødelse1a.

_________________
1a 22,4 % af EU's befolkning risikerer at 
havne i fattigdom eller social udstødelse – 
dette gælder 24,9 % af alle børn i Europa, 
23,3% af kvinderne og 18,2 % af personer 
over 65.

Or. en

Ændringsforslag 55
Margarita de la Pisa Carrión

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, unge og lavtkvalificerede 
arbejdstagere, handicappede og visse 
sektorer af mandeerhverv har stadig en 
større sandsynlighed for at være 
mindstelønsmodtagere eller lavtlønnede. 
For at fremme et retfærdigt og solidarisk 
samfund er det nødvendigt at sikre lige 
løn i henhold til et vægtet 
kvalitetskriterium til fordel for 
konkurrenceevnen og for at fremme en 
bedre balance mellem arbejdsliv og 
privatliv, også for mænd.

Or. es

Ændringsforslag 56
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
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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, unge og lavtkvalificerede 
arbejdstagere og handicappede har stadig 
en større sandsynlighed for at være 
mindstelønsmodtagere eller lavtlønnede. 
Ved at adressere mindstelønningerne 
bidrages der til ligestilling mellem 
kønnene, idet man mindsker de 
kønsbestemte løn- og pensionsforskelle og 
løfter kvinder og deres børn ud af 
fattigdom og afbøde en kønsbetinget 
usikker situation. Sikring af lige løn og 
fremme af en god balance mellem 
arbejdsliv og privatliv, herunder for 
mænd, er af central betydning for den 
sociale samhørighed i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 57
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Indførelsen af en passende 
mindsteløn sigter mod en retfærdig og 
solidaritetsbaseret fordeling af 
rigdommen for at sikre arbejdstagerne et 
acceptabelt minimumsniveau af 
økonomiske ressourcer til en værdig 
tilværelse og for ved lov at beskytte dem 
mod uberettiget lave lønninger. I denne 
forbindelse skal man være særligt 
opmærksom på pleje- og 
omsorgssektoren, hvor kvinder spiller en 
fremtrædende rolle, samt det tilknyttede 
fænomen med uformel pleje. I denne 
sektor er lønningerne generelt forholdsvis 
lave, til trods for at omsorgspersoner 
spiller en meget værdifuld social rolle, 
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hvilket klart er blevet illustreret og bevist 
under covid-19-pandemien. I forbindelse 
med uformel pleje, som er vanskelig at 
skønne om på grund af dens særlige 
kendetegn, får omsorgspersoner normalt 
meget lave lønninger, ofte under den 
lovbestemte nationale mindsteløn, og der 
betales hverken pensionsbidrag eller 
bidrag til sociale sikringsordninger, 
hvilket betyder, at de ikke kan få adgang 
til grundlæggende velfærdsydelser. Der 
bør træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger på EU-niveau og på 
medlemsstatsniveau for at udrydde dette 
fænomen af hensyn til samfundet uden at 
skade arbejdsmarkederne i de enkelte 
medlemsstater. Der er imidlertid risiko 
for, at dårligt målrettede foranstaltninger 
kan have en negativ virkning og gøre 
fænomenet større.

Or. pl

Ændringsforslag 58
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 59
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Lovlig og ulovlig migration trykker 
arbejdstagernes lønninger, navnlig 
mindstelønningerne og de laveste 
lønninger, en kategori med en 
overrepræsentation af kvinder og unge 
eller lavtkvalificerede arbejdstagere. 
Legalisering af illegale arbejdstagere 
"gennem arbejde", som praktiseres af 
visse medlemsstater, skal stoppes.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) I økonomiske nedgangstider såsom 
covid-19-krisen giver mindstelønninger 
mennesker mulighed for at få en værdig 
tilværelse, uanset hvor de arbejder, og 
beskyttelsen af lavtlønnede arbejdstagere 
er særligt vigtig for at understøtte en 
bæredygtig og inklusiv økonomisk 
genopretning og nedbringe den 
kønsbetingede løn- og pensionskløft og 
for at løfte kvinder ud af fattigdom 
og/eller social udstødelse, eftersom 
størstedelen af personer på mindsteløn 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 
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kønsstereotyper samt revurdere, hvorvidt 
lønningerne er tilstrækkelige i visse 
lavtlønnede, hovedsagelig 
kvindedominerede sektorer og erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 61
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 (en hidtil uset stigning i 
arbejdsbyrden, sundhedsrisici og 
udfordringer for balancen mellem arbejde 
og privatliv).

Or. en

Ændringsforslag 62
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Betragtning 8 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8d) Dette direktiv skal supplere EU's 
strategi for ligestilling mellem kønnene 
2020-2025 og bidrage til på lige fod at 
opnå ligestilling mellem kønnene ved at 
fremme kvindernes deltagelse på 
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arbejdsmarkedet på et lige grundlag 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.

Or. en

Ændringsforslag 63
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 krisen har 
en betydelig og kønsbestemt indvirkning 
på arbejdsmarkedet, navnlig inden for 
sundhedspleje, pleje- og omsorgssektoren 
samt andre væsentlige sektorer, 
servicesektoren og de små virksomheder, 
som har en høj andel af 
mindstelønsmodtagere. Under 
hensyntagen til kvinders 
overrepræsentation inden for disse 
sektorer oplevede kvinder en stigende 
arbejdsbyrde, sundhedsrisici og 
udfordringer for balancen mellem arbejde 
og privatliv uden fortilfælde som følge af 
stigningen 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 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.
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Or. en

Ændringsforslag 64
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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) Krisesituationer såsom covid-19-
pandemien har altid ramt kvinder og 
kvindedominerede sektorer samt andre 
sektorer med personer på mindsteløn eller 
lave lønninger særligt hårdt og 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 
såsom personer med platformsarbejde 
samt omsorgspersoner og husarbejdere. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 65
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Covid-19-pandemien har en (9) Covid-19-pandemien har en 
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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.

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, navnlig i sektorer med en 
stor overvægt af kvinder, samt til højere 
lønforskelle i nogle af dem.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen begrunder ikke i 
tilstrækkelig grad, hvordan de foreslåede 
foranstaltninger vil minimere den 
økonomiske eller administrative byrde på 
Unionen, de nationale regeringer, 
regionale eller lokale myndigheder, 
økonomiske operatører og borgerne. I 
denne forbindelse bør man også tage 
hensyn til de ikkekvantificerbare faktiske 
virkninger af den nuværende økonomiske 
krise, som er forårsaget af covid-19-
pandemien. Gennemførelsen af dette 
direktiv om mindstelønninger bør ske 
efter en grundig analyse af dets 
indvirkning på den socioøkonomiske 
situation i Den Europæiske Unions 
forskellige medlemsstater. I øjeblikket er 
der risiko for, at gennemførelsen af 
målene for dette direktiv kan have en 
negativ indvirkning på markedet og 
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arbejdsmiljøet.

Or. pl

Ændringsforslag 67
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kønsforskelle på arbejdsmarkedet 
som følge af den ulige koncentration af 
kvinder og mænd inden for forskellige 
sektorer er et vedvarende problem i EU. 
Tre ud af 10 kvinder arbejder inden for 
undervisning, sundhed og socialt arbejde 
(8 % af mændene), som traditionelt er 
lavtlønssektorer.

Or. en

Ændringsforslag 68
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der findes beskyttelse af 
mindstelønninger i alle medlemsstater, 
men i nogle medlemsstater er denne 
beskyttelse lovbestemt ("lovbestemte 
mindstelønninger") og fastsat ved 
kollektive overenskomster, mens den i 
andre udelukkende er fastsat ved 
kollektive overenskomster.

(10) Der findes beskyttelse af 
mindstelønninger i alle medlemsstater. 
Denne beskyttelse er lovbestemt og fastsat 
ved kollektive overenskomster. Mange 
medlemsstater har lovbestemte 
mindstelønninger. I nogle medlemsstater 
har arbejdsmarkedets parter udviklet 
uafhængige overenskomststrukturer, der 
bidrager til en velfungerende 
lønfastsættelse. I disse medlemsstater har 
arbejdsmarkedets parter høj kapacitet til 
at forhandle og overvåge gennemførelsen 
af de indgåede overenskomster.



AM\1231553DA.docx 33/154 PE692.831v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 69
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der findes beskyttelse af 
mindstelønninger i alle medlemsstater, men 
i nogle medlemsstater er denne beskyttelse 
lovbestemt ("lovbestemte 
mindstelønninger") og fastsat ved 
kollektive overenskomster, mens den i 
andre udelukkende er fastsat ved kollektive 
overenskomster.

(10) Der findes beskyttelse af 
mindstelønninger i alle medlemsstater, men 
i nogle medlemsstater er denne beskyttelse 
lovbestemt ("lovbestemte 
mindstelønninger") og fastsat ved 
kollektive overenskomster, mens den i 
andre udelukkende er fastsat ved kollektive 
overenskomster. Gentager, at de enkelte 
medlemsstater har ret til at beslutte, 
hvilken beskyttelse af mindstelønninger 
de skal have. 

Or. en

Ændringsforslag 70
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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. Gennemførelsen 
af en ramme til fremme af passende 
mindstelønninger på europæisk plan skal 
ikke påvirke eller ændre nogen 
eksisterende eller fremtidig udvikling af 
procedurer eller systemer til løndannelse, 
som er indført af arbejdsmarkedets parter.
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Or. en

Ændringsforslag 71
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Derfor pålægges medlemsstaterne 
ved dette direktiv ikke nogen forpligtelser 
til at træffe foranstaltninger, der kræver, 
at arbejdsmarkedets parter skal fastsætte 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster eller på anden måde 
ændre deres praksis vedrørende 
forhandlinger, overvågning af 
gennemførelsen og proceduren for 
indgåelse af deres overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I de fleste tilfælde er den 
beskyttelse af mindstelønninger i 
lavtlønsbeskæftigelse, der er fastsat ved 
kollektive overenskomster, passende. De 
lovbestemte mindstelønninger er lave i 
forhold til andre lønninger i økonomien i 
flere medlemsstater. I 2018 forholdt det sig 
i ni medlemsstater således, at den 
lovbestemte mindsteløn ikke gav en 
indtægt for en enlig mindstelønsmodtager, 
der var tilstrækkelig til at nå 
fattigdomsrisikotærsklen. Desuden 
påvirker anvendelsen af reducerede 
mindstelønssatser (variationer) og 

(11) I de fleste tilfælde er den 
beskyttelse af mindstelønninger i 
lavtlønsbeskæftigelse i form af lønninger, 
der udspringer af kollektive 
overenskomster, passende. De lovbestemte 
mindstelønninger er lave i forhold til andre 
lønninger i økonomien i flere 
medlemsstater. I 2018 forholdt det sig i ni 
medlemsstater således, at den lovbestemte 
mindsteløn ikke gav en indtægt for en enlig 
mindstelønsmodtager, der var tilstrækkelig 
til at nå fattigdomsrisikotærsklen. Desuden 
påvirker anvendelsen af reducerede 
mindstelønssatser (variationer) og 
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nedsættelser af de lovbestemte 
mindstelønninger disses tilstrækkelighed i 
en negativ retning.

nedsættelser af de lovbestemte 
mindstelønninger disses tilstrækkelighed i 
en negativ retning.

Or. en

Ændringsforslag 73
Margarita de la Pisa Carrión

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, hvilket under 
ingen omstændigheder bør ske.

Or. es

Ændringsforslag 74
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ikke alle arbejdstagere i Unionen er 
beskyttet af mindstelønninger. I nogle 

(12) Ikke alle arbejdstagere i Unionen er 
beskyttet af mindstelønninger. I nogle 
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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.

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, 
handicappede, personer, der er udsat for 
direkte, indirekte eller tværsektorielle 
former for forskelsbehandling, 
platformsarbejdere, omsorgspersoner og 
husarbejdere, landarbejdere, 
sæsonarbejdere, arbejdstagere med 
korttidskontrakter og selvstændige. 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.

Or. en

Ændringsforslag 75
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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 

(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 beskyttelse af 
mindstelønninger i form af lønninger, der 
udspringer af kollektive overenskomster, 
skønnes andelen af arbejdstagere, der ikke 
er dækket, at variere fra 2 % til 55 % af 
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arbejdstagere. alle arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 76
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den frihandelspolitik, som 
Kommissionen ønsker, har givet grobund 
for social dumping, løsarbejde og 
virksomhedsudflytninger i det indre 
marked. Denne uhensigtsmæssige politik 
har tilskyndet til ansættelser af 
arbejdstagere med lave lønninger eller 
mindstelønninger i lande med lave 
omkostninger. Arbejdstagere med lave 
lønninger eller mindstelønninger i de 
europæiske lande med de højeste 
arbejdsmarkedsstandarder, hvor det først 
og fremmest er de unge, de mindst 
kvalificerede og kvinderne, der bliver ofre 
for disse politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Den frihandelspolitik, som 
Kommissionen ønsker, og 
frihandelsaftalerne indgået af Den 
Europæiske Union har ført til, at næsten 
alle toldbarrierer er forsvundet. Disse 
politikker bringer virksomhederne og de 
europæiske arbejdstagere med lave 
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lønninger eller mindstelønninger i en 
illoyal konkurrencesituation over for 
resten af verden. Mens bekæmpelsen af 
utilstrækkelige lønninger inden for EU er 
ønskværdig, er det en væsentlig 
forudsætning at stoppe 
frihandelspolitikker, som fremmer social 
dumping, for at opnå bedre arbejdsvilkår 
og aflønning af europæerne, heraf først 
og fremmest de lavtlønnede grupper, som 
har en overrepræsentation af kvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Selv om stærke kollektive 
overenskomstforhandlinger på 
sektorniveau eller tværfagligt niveau 
bidrager til at sikre en passende beskyttelse 
af mindstelønninger, er de traditionelle 
kollektive overenskomstforhandlinger 
blevet udhulet i de seneste årtier, delvis på 
grund af strukturelle ændringer i 
økonomien i retning af mindre 
organiserede sektorer og faldet i antallet af 
fagforeningsmedlemskaber, som er 
forbundet med væksten i atypiske og nye 
former for arbejde.

(13) Selv om stærke kollektive 
overenskomstforhandlinger på 
sektorniveau eller tværfagligt niveau 
bidrager til at sikre en passende beskyttelse 
af mindstelønninger i form af lønninger, 
der udspringer af kollektive 
overenskomster, er de traditionelle 
kollektive overenskomstforhandlinger 
blevet udhulet i de seneste årtier, delvis på 
grund af strukturelle ændringer i 
økonomien i retning af mindre 
organiserede sektorer og faldet i antallet af 
fagforeningsmedlemskaber, som er 
forbundet med væksten i atypiske og nye 
former for arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 79
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen har i 
overensstemmelse med artikel 154 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde konsulteret 
arbejdsmarkedets parter ved to 
høringsrunder med hensyn til eventuelle 
foranstaltninger for at imødegå 
udfordringerne i forbindelse med en 
passende beskyttelse af mindstelønninger i 
Unionen. Der var ingen enighed blandt 
arbejdsmarkedets parter om at indlede 
forhandlinger om disse emner. Det er 
imidlertid vigtigt at træffe 
foranstaltninger på EU-plan for at sikre, 
at arbejdstagerne i Unionen beskyttes af 
passende mindstelønninger, under 
hensyntagen til udfaldet af høringen af 
arbejdsmarkedets parter.

(14) Kommissionen har i 
overensstemmelse med artikel 154 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde konsulteret 
arbejdsmarkedets parter ved to 
høringsrunder med hensyn til eventuelle 
foranstaltninger for at imødegå 
udfordringerne i forbindelse med en 
passende beskyttelse af mindstelønninger i 
Unionen. Der var ingen enighed blandt 
arbejdsmarkedets parter om at indlede 
forhandlinger om disse emner.

Or. pl

Ændringsforslag 80
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen har i 
overensstemmelse med artikel 154 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde konsulteret 
arbejdsmarkedets parter ved to 
høringsrunder med hensyn til eventuelle 
foranstaltninger for at imødegå 
udfordringerne i forbindelse med en 
passende beskyttelse af mindstelønninger i 
Unionen. Der var ingen enighed blandt 
arbejdsmarkedets parter om at indlede 
forhandlinger om disse emner. Det er 
imidlertid vigtigt at træffe 
foranstaltninger på EU-plan for at sikre, 
at arbejdstagerne i Unionen beskyttes af 

(14) Kommissionen har i 
overensstemmelse med artikel 154 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde konsulteret 
arbejdsmarkedets parter ved to 
høringsrunder med hensyn til eventuelle 
foranstaltninger for at imødegå 
udfordringerne i forbindelse med en 
passende beskyttelse af mindstelønninger i 
Unionen. Der var ingen enighed blandt 
arbejdsmarkedets parter om at indlede 
forhandlinger om disse emner. Dette 
illustrerer spørgsmålets kompleksitet, og 
hvor følsomt det er for de involverede 
parter på arbejdsmarkedet.
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passende mindstelønninger, under 
hensyntagen til udfaldet af høringen af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. pl

Ændringsforslag 81
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen har i 
overensstemmelse med artikel 154 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde konsulteret 
arbejdsmarkedets parter ved to 
høringsrunder med hensyn til eventuelle 
foranstaltninger for at imødegå 
udfordringerne i forbindelse med en 
passende beskyttelse af mindstelønninger i 
Unionen. Der var ingen enighed blandt 
arbejdsmarkedets parter om at indlede 
forhandlinger om disse emner. Det er 
imidlertid vigtigt at træffe foranstaltninger 
på EU-plan for at sikre, at arbejdstagerne i 
Unionen beskyttes af passende 
mindstelønninger, under hensyntagen til 
udfaldet af høringen af arbejdsmarkedets 
parter.

(14) Kommissionen har i 
overensstemmelse med artikel 154 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde konsulteret 
arbejdsmarkedets parter ved to 
høringsrunder med hensyn til eventuelle 
foranstaltninger for at imødegå 
udfordringerne i forbindelse med en 
passende beskyttelse af mindstelønninger i 
Unionen. Der var ingen enighed blandt 
arbejdsmarkedets parter om at indlede 
forhandlinger om disse emner. Det er 
imidlertid vigtigt at træffe foranstaltninger 
for at sikre, at arbejdstagerne i Unionen 
beskyttes af passende mindstelønninger, 
under hensyntagen til udfaldet af høringen 
af arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 82
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved dette direktiv fastsættes der 
minimumsforskrifter på EU-plan både for 

(15) Ved dette direktiv fastsættes der 
nogle kriterier på EU-plan både for at 
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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.

sikre, at mindstelønninger fastsættes på en 
passende måde, 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. 
Kriterierne i dette direktiv forhindrer ikke, 
at medlemsstaterne fastsætter andre 
kriterier, der kan være mere 
hensigtsmæssige i deres egen 
sammenhæng.

Or. es

Ændringsforslag 83
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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 ligestilling 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 adgang til beskyttelse af 
mindstelønninger, i form af lovbestemte 
mindstelønninger eller i form af 
overenskomstmæssige lønninger som 
defineret i dette direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 15
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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) Ved dette direktiv fastsættes der 
minimumsforskrifter på EU-plan med 
hensyn til etableringen af en ramme til at 
fremme, at mindstelønninger fastsættes på 
et passende niveau, og at arbejdstagerne 
har adgang til beskyttelse af 
mindstelønninger, i form af lovbestemte 
mindstelønninger, hvor sådanne findes, 
eller i form af overenskomstmæssige 
lønninger som defineret i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 85
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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) Ved dette direktiv fastsættes der 
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.

Or. en

Ændringsforslag 86
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved dette direktiv fastsættes der (15) Ved dette direktiv fastsættes der 
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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.

minimumsforskrifter 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.

Or. en

Ændringsforslag 87
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet eller betingelserne for 
fastsættelse af lønninger, som falder ind 
under arbejdsmarkedets parters aftalefrihed 
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medlemsstaternes kompetence på dette 
område.

på nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område. Formålet er ikke at indføre 
forpligtelser til, at medlemsstaterne skal 
træffe foranstaltninger med krav om 
indførelse af lovbestemte 
mindstelønninger eller foranstaltninger, 
der indebærer, at arbejdsmarkedets parter 
har en tilsvarende forpligtelse. Dette 
direktiv tvinger ikke medlemsstaterne til at 
give alle arbejdstagere adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger. En sådan 
forpligtelse ville gribe direkte ind i 
mindstelønsdækningen og 
lønfastsættelsen i medlemsstaterne og 
derfor høre under undtagelsen i artikel 
153, stk. 5, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Intet 
i dette direktiv må fortolkes således, at det 
indfører rettigheder for enkeltpersoner.

Or. en

Ændringsforslag 88
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 
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arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område.

arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område. Formålet med dette direktiv er 
ikke at indføre forpligtelser til, at 
medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger med krav om indførelse 
af lovbestemte mindstelønninger eller 
foranstaltninger, der indebærer, at 
arbejdsmarkedets parter har en 
tilsvarende forpligtelse. Dette direktiv 
tvinger ikke medlemsstaterne til at give 
alle arbejdstagere adgang til beskyttelse af 
mindstelønninger. En sådan forpligtelse 
ville gribe direkte ind i artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde Intet i dette direktiv må 
fortolkes således, at det indfører 
rettigheder for enkeltpersoner.

Or. en

Ændringsforslag 89
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
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mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område.

mindstelønninger. Dette direktiv 
indeholder ikke en forpligtelse for de 
medlemsstater, hvor beskyttelsen af 
mindstelønninger udelukkende sikres via 
kollektive overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område.

Or. pl

Ændringsforslag 90
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
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hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område.

hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område. Man skal imidlertid huske på, at 
den retlige fastlæggelse af mål, kriterier 
og mekanismer i form af et direktiv vil 
have betydelige virkninger for 
medlemsstaternes kompetencer 
vedrørende indførelsen af en mindsteløn 
og på arbejdsmarkedets parters 
uafhængighed til at indgå i frivillige 
kollektive overenskomstforhandlinger.

Or. pl

Ændringsforslag 91
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere mindstelønningerne i hele 
Unionen eller at indføre en ensartet 
mekanisme til fastsættelse af 
mindstelønninger. Det griber ikke ind i 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller at 
fremme adgangen til beskyttelse af 

(16) Dette direktiv har under fuld 
overholdelse af artikel 153, stk. 5, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde hverken til formål at 
harmonisere lønningerne i hele Unionen 
eller anfægte organisationsretten. Det 
griber ikke ind i medlemsstaternes frihed 
til at fastsætte lovbestemte 
mindstelønninger eller at fremme adgangen 
til beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster i 
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mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster i overensstemmelse med 
hvert enkelt lands traditioner og særlige 
forhold og med fuld respekt for de 
nationale kompetencer og 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område.

overensstemmelse med hvert enkelt lands 
traditioner og særlige forhold og med fuld 
respekt for de nationale kompetencer og 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed. 
Dette direktiv indeholder ikke en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
beskyttelsen af mindstelønninger 
udelukkende sikres via kollektive 
overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende. Dette direktiv fastsætter heller 
ikke lønniveauet, som falder ind under 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed på 
nationalt plan og ind under 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område.

Or. es

Ændringsforslag 92
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Med dette direktiv indføres der blot 
forpligtelser for medlemsstaterne med 
hensyn til indsatsen og processen for at 
indføre en passende beskyttelse af 
mindsteløn samt fremme af kollektive 
overenskomstforhandlinger vedrørende 
lønfastsættelse. Ingen bestemmelser i 
dette direktiv skal fortolkes som 
ubetingede og tilstrækkeligt tydelige, og 
det indfører ingen direkte virkninger. 
Ingen enkeltpersoner kan opnå 
rettigheder på grundlag af dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 93
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) I nogle medlemsstater findes der 
ingen lovbestemte mindstelønninger og ej 
heller systemer, der kan erklære kollektive 
overenskomster for generelt bindende. 
Lønninger, herunder beskyttelsen af 
mindstelønninger, fastsættes udelukkende 
gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger mellem 
arbejdsmarkedets parter, som er 
uafhængige. Gennemsnitslønningerne i 
disse medlemsstater er blandt de højeste i 
Den Europæiske Union. Disse kollektive, 
selvregulerende systemer er baseret på en 
meget høj kollektiv 
overenskomstdækning, et godt stykke over 
70 %, og høje organisationsprocenter på 
både arbejdsgiversiden og 
fagforeningssiden. I disse medlemsstater 
bør de nationale parter på 
arbejdsmarkedet, som repræsenterer både 
den private og den offentlige sektor, have 
mulighed for i fællesskab at kræve, at 
medlemsstaten ikke anvender hele dette 
direktiv eller dele heraf. Medlemsstater, 
der på denne måde har besluttet ikke at 
anvende direktivet, er ikke forpligtet til at 
gennemføre direktivet. Rationalet bag en 
fravalgsordning for disse medlemsstater 
på grundlag af et fælles krav fra 
arbejdsmarkedets parter udspringer også 
af målsætningen med dette direktiv, som 
er at tilskynde til og fremme den kollektive 
overenskomstdækning, så den når mindst 
70 %.

Or. en

Ændringsforslag 94
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Forslag til direktiv
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) I nogle medlemsstater findes der 
ingen lovbestemte mindstelønninger og ej 
heller systemer, der kan erklære kollektive 
overenskomster for generelt bindende. 
Lønninger, herunder beskyttelsen af 
mindstelønninger, fastsættes udelukkende 
gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger mellem 
arbejdsmarkedets parter, som er 
uafhængige. Gennemsnitslønningerne i 
disse medlemsstater er blandt de højeste i 
Den Europæiske Union. Disse kollektive, 
selvregulerende systemer er baseret på en 
meget høj kollektiv 
overenskomstdækning, et godt stykke over 
70 %, og høje organisationsprocenter på 
både arbejdsgiversiden og 
fagforeningssiden. I disse medlemsstater 
bør de nationale parter på 
arbejdsmarkedet både inden for den 
private og den offentlige sektor derfor 
have mulighed for i fællesskab at kræve, 
at medlemsstaten ikke anvender hele dette 
direktiv eller dele heraf. Medlemsstater, 
der har besluttet dette, skal ikke være 
forpligtet til at anvende direktivet. 
Medlemsstater med en solid kollektiv 
overenskomstdækning på over 70 % af 
alle ansatte bør belønnes, og deres 
systemer vil ikke blive berørt af dette 
direktiv. Formålet med direktivet er at øge 
den kollektive overenskomstdækning, og 
anstændige mindstelønninger anses for 
det næstbedste. Rationalet bag 
belønningen til disse medlemsstater på 
grundlag af et fælles krav fra 
arbejdsmarkedets repræsentative parter 
udspringer også af målsætningen med 
dette direktiv, som er at tilskynde til og 
fremme den kollektive 
overenskomstdækning, så den når mindst 
70 %.
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Or. en

Ændringsforslag 95
Eugenia Rodríguez Palop

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, 
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 

(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 arbejdstagere i både den 
private og den offentlige sektor, hvis løn 
beregnes på grundlag af resultater, hvor 
det er tilladt i henhold til national ret, 
husarbejdere, arbejdstagere på 
tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, 
voucherbaserede arbejdstagere, 
proformaselvstændige, platformarbejdere, 
andre atypiske arbejdstagere, praktikanter 
og lærlinge opfylder disse kriterier, bør 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 
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arbejdets reelle udførelse og ikke på 
parternes beskrivelse af forholdet.

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.

Or. en

Ændringsforslag 96
Arba Kokalari

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, 
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 

(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. Forudsat 
at husarbejdere, arbejdstagere på 
tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, 
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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 97
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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, 
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 

(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 
inden for pleje- og omsorgssektoren, 
arbejdstagere på tilkaldebasis, periodiske 
arbejdstagere, 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 
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"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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 98
Margarita de la Pisa Carrión

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, 
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 

(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. 
Forudsat at husarbejdere, arbejdstagere på 
tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, 
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 
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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.

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.

Or. es

Ændringsforslag 99
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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, 
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 

(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 husarbejdere, arbejdstagere på 
tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, 
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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 100
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Velfungerende kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse er et vigtigt middel til at 
sikre, at arbejdstagerne er beskyttet af 
passende mindstelønninger. I 
medlemsstater med lovbestemte 
mindstelønninger er kollektive 
overenskomstforhandlinger en støtte for 
den generelle lønudvikling og bidrager 
derfor til at forbedre mindstelønningernes 
tilstrækkelighed. I de medlemsstater, hvor 
beskyttelse af mindstelønningerne 
udelukkende ydes gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger, er deres 
niveau samt andelen af beskyttede 

(18) Velfungerende kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse er et vigtigt middel til at 
sikre, at arbejdstagerne er beskyttet af 
passende mindstelønninger i form af 
lønninger, der udspringer af kollektive 
overenskomster. I medlemsstater med 
lovbestemte mindstelønninger er kollektive 
overenskomstforhandlinger en støtte for 
den generelle lønudvikling og bidrager 
derfor til at forbedre mindstelønningernes 
tilstrækkelighed i form af lønninger, der 
udspringer af kollektive overenskomster. I 
de medlemsstater, hvor beskyttelse af 
mindstelønningerne i form af lønninger, 
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arbejdstagere en direkte følge af, hvordan 
de kollektive overenskomstordninger og 
den kollektive overenskomstdækning 
fungerer. Stærke og velfungerende 
kollektive overenskomster kombineret med 
en høj dækning af sektorspecifikke eller 
tværfaglige kollektive overenskomster 
styrker mindstelønningernes 
tilstrækkelighed og dækning.

der udspringer af kollektive 
overenskomster udelukkende ydes gennem 
kollektive overenskomstforhandlinger, er 
deres niveau samt andelen af beskyttede 
arbejdstagere en direkte følge af, hvordan 
de kollektive overenskomstordninger og 
den kollektive overenskomstdækning 
fungerer. Stærke og velfungerende 
kollektive overenskomster kombineret med 
en høj dækning af sektorspecifikke eller 
tværfaglige kollektive overenskomster 
styrker mindstelønningernes 
tilstrækkelighed og dækning i form af 
lønninger, der udspringer af kollektive 
overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 101
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Velfungerende kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse er et vigtigt middel til at 
sikre, at arbejdstagerne er beskyttet af 
passende mindstelønninger. I 
medlemsstater med lovbestemte 
mindstelønninger er kollektive 
overenskomstforhandlinger en støtte for 
den generelle lønudvikling og bidrager 
derfor til at forbedre mindstelønningernes 
tilstrækkelighed. I de medlemsstater, hvor 
beskyttelse af mindstelønningerne 
udelukkende ydes gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger, er deres 
niveau samt andelen af beskyttede 
arbejdstagere en direkte følge af, hvordan 
de kollektive overenskomstordninger og 
den kollektive overenskomstdækning 
fungerer. Stærke og velfungerende 
kollektive overenskomster kombineret med 
en høj dækning af sektorspecifikke eller 

(18) Velfungerende kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse er et vigtigt middel til at 
sikre, at arbejdstagerne er beskyttet af 
passende mindstelønninger. I 
medlemsstater med lovbestemte 
mindstelønninger er kollektive 
overenskomstforhandlinger en støtte for 
den generelle lønudvikling og bidrager 
derfor til at forbedre mindstelønningernes 
tilstrækkelighed. I de medlemsstater, hvor 
beskyttelse af mindstelønningerne 
udelukkende ydes gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger, er deres 
niveau samt andelen af beskyttede 
arbejdstagere en direkte følge af, hvordan 
de kollektive overenskomstordninger og 
den kollektive overenskomstdækning 
fungerer. Stærke og velfungerende 
kollektive overenskomster kombineret med 
en høj dækning af sektorspecifikke eller 
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tværfaglige kollektive overenskomster 
styrker mindstelønningernes 
tilstrækkelighed og dækning.

tværfaglige kollektive overenskomster kan 
have en positiv indvirkning på 
mindstelønningernes tilstrækkelighed og 
dækning.

Or. pl

Ændringsforslag 102
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør sigte efter at 
hæve lønnen til formelt plejepersonale, 
navnlig gennem kollektive 
overenskomster, og tillægge uformelt 
plejepersonales arbejde større værdi.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I en situation med faldende 
kollektiv overenskomstdækning er det 
afgørende, at medlemsstaterne fremmer 
kollektive overenskomstforhandlinger for 
at forbedre arbejdstagernes adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster. Medlemsstater 
med en høj kollektiv 
overenskomstdækning har som regel en 
lav andel af lavtlønnede arbejdstagere 
samt høje mindstelønninger. 
Medlemsstater med en lille andel af 
lavtlønnede har en kollektiv 
overenskomstdækningsgrad på over 70 %. 

(19) I en situation med faldende 
kollektiv overenskomstdækning er det 
afgørende, at medlemsstaterne fremmer 
kollektive overenskomstforhandlinger for 
at forbedre arbejdstagernes adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster.
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De fleste af de medlemsstater, der har 
høje mindstelønninger i forhold til 
medianlønnen, har ligeledes en kollektiv 
overenskomstdækningsgrad på over 70 %. 
Alle medlemsstater bør tilskyndes til at 
fremme kollektive 
overenskomstforhandlinger, men de, der 
ikke når op på dette dækningsniveau, bør 
i samråd og/eller efter aftale med 
arbejdsmarkedets parter indføre eller 
styrke en eksisterende ramme for 
fremmende procedurer og institutionelle 
ordninger, der gør det muligt at føre 
kollektive overenskomstforhandlinger. En 
sådan ramme bør fastsættes ved lov eller 
trepartsaftaler.

Or. pl

Ændringsforslag 104
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I en situation med faldende 
kollektiv overenskomstdækning er det 
afgørende, at medlemsstaterne fremmer 
kollektive overenskomstforhandlinger for 
at forbedre arbejdstagernes adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster. Medlemsstater 
med en høj kollektiv 
overenskomstdækning har som regel en lav 
andel af lavtlønnede arbejdstagere samt 
høje mindstelønninger. Medlemsstater med 
en lille andel af lavtlønnede har en 
kollektiv overenskomstdækningsgrad på 
over 70 %. De fleste af de medlemsstater, 
der har en høje mindstelønninger i forhold 
til medianlønnen, har ligeledes en kollektiv 
overenskomstdækningsgrad på over 70 %. 
Alle medlemsstater bør tilskyndes til at 
fremme kollektive 
overenskomstforhandlinger, men de, der 

(19) I en situation med faldende 
kollektiv overenskomstdækning er det 
afgørende, at medlemsstaterne fremmer 
kollektive overenskomstforhandlinger for 
at forbedre arbejdstagernes adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster. Dette gælder 
navnlig medlemsstater med en lav 
kollektiv overenskomstdækning. 
Medlemsstater med en høj kollektiv 
overenskomstdækning har som regel en lav 
andel af lavtlønnede arbejdstagere samt 
høje mindstelønninger. Medlemsstater med 
en lille andel af lavtlønnede har en 
kollektiv overenskomstdækningsgrad på 
over 70 %. De fleste af de medlemsstater, 
der har høje mindstelønninger i forhold til 
medianlønnen, har ligeledes en kollektiv 
overenskomstdækningsgrad på over 70 %. 
Alle medlemsstater bør tilskyndes til at 
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ikke når op på dette dækningsniveau, bør i 
samråd og/eller efter aftale med 
arbejdsmarkedets parter indføre eller styrke 
en eksisterende ramme for fremmende 
procedurer og institutionelle ordninger, der 
gør det muligt at føre kollektive 
overenskomstforhandlinger. En sådan 
ramme bør fastsættes ved lov eller 
trepartsaftaler.

fremme kollektive 
overenskomstforhandlinger, men de, der 
ikke når op på dette dækningsniveau, bør i 
samråd og/eller efter aftale med 
arbejdsmarkedets parter indføre eller styrke 
en eksisterende ramme for fremmende 
procedurer og institutionelle ordninger, der 
gør det muligt at føre kollektive 
overenskomstforhandlinger. En sådan 
ramme kan fastsættes ved lov eller 
trepartsaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 105
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt med solide 
regler, procedurer og praksis for 
fastsættelse og ajourføring af lovbestemte 
mindstelønninger for at sikre passende 
mindstelønninger og samtidig beskytte 
arbejdspladser og virksomheders 
konkurrenceevne, herunder små og 
mellemstore virksomheder. De omfatter en 
række elementer, der skal bevare de 
lovbestemte mindstelønningers 
tilstrækkelighed, herunder kriterier og 
indikatorer til vurdering af 
tilstrækkelighed, regelmæssige og rettidige 
ajourføringer, tilstedeværelsen af 
rådgivende organer og inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter. En rettidig og 
effektiv inddragelse af sidstnævnte er 
endnu et element i god forvaltningspraksis, 
der giver mulighed for en informeret og 
inklusiv beslutningsproces.

(20) Det er nødvendigt med solide 
regler, procedurer og praksis for 
fastsættelse og ajourføring af lovbestemte 
mindstelønninger for at fremme passende 
mindstelønninger og samtidig beskytte 
arbejdspladser og virksomheders 
konkurrenceevne, herunder små og 
mellemstore virksomheder. De omfatter en 
række elementer, der skal bevare de 
lovbestemte mindstelønningers 
tilstrækkelighed, herunder kriterier og 
indikatorer til vurdering af 
tilstrækkelighed, regelmæssige og rettidige 
ajourføringer, tilstedeværelsen af 
rådgivende organer og inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter. En rettidig og 
effektiv inddragelse af sidstnævnte er 
endnu et element i god forvaltningspraksis, 
der giver mulighed for en informeret og 
inklusiv beslutningsproces.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt med solide 
regler, procedurer og praksis for 
fastsættelse og ajourføring af lovbestemte 
mindstelønninger for at sikre passende 
mindstelønninger og samtidig beskytte 
arbejdspladser og virksomheders 
konkurrenceevne, herunder små og 
mellemstore virksomheder. De omfatter en 
række elementer, der skal bevare de 
lovbestemte mindstelønningers 
tilstrækkelighed, herunder kriterier og 
indikatorer til vurdering af 
tilstrækkelighed, regelmæssige og rettidige 
ajourføringer, tilstedeværelsen af 
rådgivende organer og inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter. En rettidig og 
effektiv inddragelse af sidstnævnte er 
endnu et element i god forvaltningspraksis, 
der giver mulighed for en informeret og 
inklusiv beslutningsproces.

(20) Det er nødvendigt med solide 
regler, procedurer og praksis for 
fastsættelse og ajourføring af lovbestemte 
mindstelønninger for at sikre passende 
mindstelønninger og samtidig beskytte 
arbejdspladser og virksomheders 
konkurrenceevne, herunder små og 
mellemstore virksomheder. De omfatter en 
række elementer, der skal bevare de 
lovbestemte mindstelønningers 
tilstrækkelighed, herunder kriterier og 
indikatorer til vurdering af 
tilstrækkelighed, regelmæssige og rettidige 
ajourføringer og inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter. En rettidig og 
effektiv inddragelse af sidstnævnte er 
endnu et element i god forvaltningspraksis, 
der giver mulighed for en informeret og 
inklusiv beslutningsproces.

Or. pl

Ændringsforslag 107
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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, 

(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, 
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herunder vækst i beskæftigelsen, 
konkurrenceevne samt regional og 
sektormæssig udvikling. Deres 
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.

herunder vækst i beskæftigelsen, 
konkurrenceevne samt regional og 
sektormæssig udvikling. Deres 
tilstrækkelighed bør som minimum 
vurderes i forhold til deres købekraft, 
udviklingen i produktiviteten og deres 
forhold til bruttoløn, fordeling og vækst, 
andelen, der risikerer at blive udsat for 
fattigdom før sociale ydelser og den 
kønsbestemte lønforskel. 
Tilstrækkeligheden af en mindsteløn, som 
anerkendes på internationalt plan, ligger 
på 60 % af bruttomedianlønnen og 50 % af 
den gennemsnitlige bruttoløn, kan være en 
rettesnor for vurderingen af 
mindstelønningernes tilstrækkelighed i 
forhold til bruttolønningerne.

Or. en

Ændringsforslag 108
Margarita de la Pisa Carrión

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 
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 

(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. 
Tilstrækkeligheden af de lovbestemte 
mindstelønninger afgøres i lyset af de 
nationale socioøkonomiske forhold, 
herunder vækst i beskæftigelsen, 
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 
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mindstelønningernes tilstrækkelighed i 
forhold til bruttolønningerne.

forhold til bruttolønningerne.

Or. es

Ændringsforslag 109
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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 
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.

(21) Lovbestemte 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 110
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(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 
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.

(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 
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 i de enkelte 
medlemsstater, og som er i 
overensstemmelse med deres nationale 
love og praksis, kan være en rettesnor for 
vurderingen af mindstelønningernes 
tilstrækkelighed i forhold til 
bruttolønningerne.

Or. en

Ændringsforslag 111
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Indførelsen af mindstelønninger 
over hele EU 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 
ordninger for mindstelønninger er derfor 
vigtige for at opfylde målene og 
principperne i den europæiske søjle af 
sociale rettigheder og sikre, at alle har ret 
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til at leve et værdigt liv i alle livsfaser samt 
effektiv adgang til grundlæggende varer 
og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 112
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at fremme passende 
mindstelønninger for alle grupper af 
arbejdstagere bør varierende og nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
begrænses til et minimum, samtidig med 
at det sikres, at arbejdsmarkedets parter 
høres på behørig vis under udformningen 
heraf. Visse nedsatte satser for de 
lovbestemte mindstelønninger kan være 
begrundet i et legitimt mål, herunder hvis 
der udbetales for højt ansatte beløb eller 
anvendelsen af nedsatte satser, der 
pålægges af en retsmyndighed. Andre, 
såsom nedsatte satser i tilknytning til det 
udstyr, der er nødvendigt for at udføre et 
arbejde, eller nedsatte satser for 
naturalydelser, såsom indkvartering, kan 
være uberettigede eller uforholdsmæssige.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 113
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at fremme passende (22) For at fremme passende 



PE692.831v01-00 66/154 AM\1231553DA.docx

DA

mindstelønninger for alle grupper af 
arbejdstagere bør varierende og nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
begrænses til et minimum, samtidig med at 
det sikres, at arbejdsmarkedets parter høres 
på behørig vis under udformningen heraf. 
Visse nedsatte satser for de lovbestemte 
mindstelønninger kan være begrundet i et 
legitimt mål, herunder hvis der udbetales 
for højt ansatte beløb eller anvendelsen af 
nedsatte satser, der pålægges af en 
retsmyndighed. Andre, såsom nedsatte 
satser i tilknytning til det udstyr, der er 
nødvendigt for at udføre et arbejde, eller 
nedsatte satser for naturalydelser, såsom 
indkvartering, kan være uberettigede eller 
uforholdsmæssige.

mindstelønninger for alle grupper af 
arbejdstagere bør varierende og nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
begrænses til et minimum, samtidig med at 
det sikres, at arbejdsmarkedets parter høres 
på behørig vis under udformningen og den 
løbende evaluering heraf. Visse nedsatte 
satser for de lovbestemte mindstelønninger 
kan være begrundet i et legitimt mål, 
herunder hvis der udbetales for højt ansatte 
beløb eller anvendelsen af nedsatte satser, 
der pålægges af en retsmyndighed. Andre, 
såsom nedsatte satser i tilknytning til det 
udstyr, der er nødvendigt for at udføre et 
arbejde, eller nedsatte satser for 
naturalydelser, såsom indkvartering, kan 
være uberettigede eller uforholdsmæssige. 
Der skal være særlig fokus på at sikre, at 
varierende og nedsatte satser for 
lovbestemte mindstelønninger ikke 
påvirker de mest sårbare grupper, 
herunder navnlig kvinderne, 
uforholdsmæssigt meget.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at fremme passende 
mindstelønninger for alle grupper af 
arbejdstagere bør varierende og nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
begrænses til et minimum, samtidig med 
at det sikres, at arbejdsmarkedets parter 
høres på behørig vis under udformningen 
heraf. Visse nedsatte satser for de 
lovbestemte mindstelønninger kan være 
begrundet i et legitimt mål, herunder hvis 
der udbetales for højt ansatte beløb eller 
anvendelsen af nedsatte satser, der 
pålægges af en retsmyndighed. Andre, 

(22) For at fremme og sikre passende og 
rimelige mindstelønninger for alle grupper 
af arbejdstagere er det nødvendigt at 
anvende princippet om ligebehandling og 
lige løn for lige arbejde. Udelukkelsen af 
enhver arbejdstager fra beskyttelsen af 
lovbestemte mindstelønninger kan ikke 
retfærdiggøres. Forskelle i de lovbestemte 
mindstelønninger og nedsatte satser, der 
resulterer i lønniveauer, der ligger under 
den lovbestemte mindsteløn, undergraver 
princippet om ligebehandling af 
arbejdstagere samt formålet med dette 
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såsom nedsatte satser i tilknytning til det 
udstyr, der er nødvendigt for at udføre et 
arbejde, eller nedsatte satser for 
naturalydelser, såsom indkvartering, kan 
være uberettigede eller uforholdsmæssige.

direktiv. Arbejdsrelaterede udgifter såsom 
udstyr, der er nødvendigt for at udføre 
arbejdet, eller naturalieydelser såsom 
indkvartering bør derfor ikke fratrækkes 
den lovbestemte mindsteløn. 
Ekstrabetalinger såsom drikkepenge, 
overarbejdsbetaling og ekstrabetaling ved 
årets udgang samt feriepenge og bonusser 
bør ikke medtages i beregningen af 
lovbestemte mindstelønninger.

Or. en

Ændringsforslag 115
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at fremme passende 
mindstelønninger for alle grupper af 
arbejdstagere bør varierende og nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
begrænses til et minimum, samtidig med 
at det sikres, at arbejdsmarkedets parter 
høres på behørig vis under udformningen 
heraf. Visse nedsatte satser for de 
lovbestemte mindstelønninger kan være 
begrundet i et legitimt mål, herunder hvis 
der udbetales for højt ansatte beløb eller 
anvendelsen af nedsatte satser, der 
pålægges af en retsmyndighed. Andre, 
såsom nedsatte satser i tilknytning til det 
udstyr, der er nødvendigt for at udføre et 
arbejde, eller nedsatte satser for 
naturalydelser, såsom indkvartering, kan 
være uberettigede eller uforholdsmæssige.

(22) Visse nedsatte satser for de 
lovbestemte mindstelønninger kan være 
begrundet i et legitimt mål, herunder hvis 
der udbetales for højt ansatte beløb eller 
anvendelsen af nedsatte satser, der 
pålægges af en retsmyndighed. Andre, 
såsom nedsatte satser i tilknytning til det 
udstyr, der er nødvendigt for at udføre et 
arbejde, eller nedsatte satser for 
naturalydelser, såsom indkvartering, kan 
være uberettigede eller uforholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 116
Margarita de la Pisa Carrión
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Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at fremme passende 
mindstelønninger for alle grupper af 
arbejdstagere bør varierende og nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
begrænses til et minimum, samtidig med at 
det sikres, at arbejdsmarkedets parter høres 
på behørig vis under udformningen heraf. 
Visse nedsatte satser for de lovbestemte 
mindstelønninger kan være begrundet i et 
legitimt mål, herunder hvis der udbetales 
for højt ansatte beløb eller anvendelsen af 
nedsatte satser, der pålægges af en 
retsmyndighed. Andre, såsom nedsatte 
satser i tilknytning til det udstyr, der er 
nødvendigt for at udføre et arbejde, eller 
nedsatte satser for naturalydelser, såsom 
indkvartering, kan være uberettigede eller 
uforholdsmæssige.

(22) For at fremme passende 
mindstelønninger for alle grupper af 
arbejdstagere bør varierende og nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
begrænses til et minimum, samtidig med at 
det sikres, at arbejdsmarkedets parter høres 
på behørig vis under udformningen heraf. 
Visse nedsatte satser for de lovbestemte 
mindstelønninger kan være begrundet i et 
legitimt mål, herunder hvis der udbetales 
for højt ansatte beløb eller anvendelsen af 
nedsatte satser, der pålægges af en 
retsmyndighed.

Or. es

Ændringsforslag 117
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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 
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, 
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som er indlejret i traditionelle forskelle 
mellem sektorer og erhverv. 

Or. en

Ændringsforslag 118
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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, særligt i risikosektorer såsom 
sektorer med en stor overvægt 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. 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 og brugen af deres 
rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 119
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 23
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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 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 samt 
overvågning af kvinders lønniveauer, 
lønforskelle og gennemsnitslønninger. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 120
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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 

(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 
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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.

ikkeregistreret overarbejde. Alle 
arbejdstagerne 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.

Or. en

Ændringsforslag 121
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Medlemsstaterne bør styrke deres 
systemer til bekæmpelse af illegalt og sort 
arbejde og sanktionerne relateret til disse 
praksisser. Disse praksisser skader 
arbejdstagerne med lave lønninger og 
mindstelønninger, herunder særligt 
kvinder og unge. Desuden bliver personer, 
som arbejder under disse forhold, selv 
ofre.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Medlemsstaterne bør styrke deres 
systemer til bekæmpelse af illegale 
arbejdstagere. Denne praksis skader 
arbejdstagerne med lave lønninger og 
mindstelønninger, herunder særligt 
kvinder og unge. Ansættelsen af illegale 
arbejdstagere, som kan sammenlignes 
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med menneskehandel, bør straffes særlig 
hårdt.

Or. fr

Ændringsforslag 123
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En effektiv gennemførelse af 
beskyttelsen af mindstelønninger gennem 
lovbestemmelser eller kollektive 
overenskomster er af afgørende betydning 
for gennemførelsen af offentlige udbud og 
koncessionskontrakter. Manglende 
overholdelse af kollektive overenskomster 
om beskyttelse af mindstelønninger i en 
given sektor kan faktisk forekomme i 
forbindelse med gennemførelsen af 
sådanne kontrakter eller i 
underkontrahentkæden og resultere i, at 
arbejdstagerne får udbetalt lønninger, der 
ligger under det niveau, som er aftalt i de 
kollektive sektoroverenskomster. For at 
undgå sådanne situationer skal 
økonomiske aktører udbetale lønninger til 
deres arbejdstagere, som er fastsat ved 
kollektive overenskomster for den 
pågældende sektor og det pågældende 
geografiske område, for at overholde 
gældende forpligtelser på det 
arbejdsretlige område, jf. artikel 18, stk. 2, 
og artikel 71, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU om offentlige udbud40, artikel 
36, stk. 2, og artikel 88, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv41 
2014/25/EU om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og artikel 30, stk. 3, og 
artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv42 2014/23/EU om 

udgår
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tildeling af koncessionskontrakter.
_________________
40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).
41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 
2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 
243).
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/23/EU af 26. februar 2014 om 
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 
94 af 28.3.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 124
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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 

(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. 
Medlemsstaterne fremlægger disse data 
og oplysninger opdelt efter køn, alder, 
handicap, virksomhedens størrelse og 
sektor. Desuden bør fremskridtene 
overvåges inden for rammerne af 
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hvert år undersøge situationen i 
medlemsstaterne på grundlag af de 
rapporter, der udarbejdes af 
Kommissionen, og andre multilaterale 
overvågningsværktøjer som f.eks. 
benchmarking.

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, Unionens agenturer 
såsom Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) og andre multilaterale 
overvågningsværktøjer som f.eks. 
benchmarking.

Or. fr

Ændringsforslag 125
Jessica Stegrud

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 
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. 
Beskæftigelsesudvalget bør hvert år 
undersøge situationen i medlemsstaterne på 
grundlag af de rapporter, der udarbejdes af 
Kommissionen, og andre multilaterale 
overvågningsværktøjer som f.eks. 
benchmarking.

Or. en
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Ændringsforslag 126
Sirpa Pietikäinen

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 
dataindsamling samt kønsopdelte data er 
afgørende for at sikre en effektiv 
beskyttelse af mindstelønninger og 
overvågning af kønsdimensionen. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 127
Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(25) Pålidelig overvågning og 
dataindsamling er afgørende for at sikre en 
effektiv beskyttelse af mindstelønninger. 
Kommissionen bør regelmæssigt hvert 
tredje år aflægge rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om sin vurdering af 
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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.

udviklingen med hensyn til 
tilstrækkeligheden og dækningen af 
mindstelønninger på grundlag af treårlige 
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 tage hensyn til de data, 
som indberettes af medlemsstaterne, samt 
Kommissionens anbefalinger i forbindelse 
med det europæiske semester.

Or. pl

Ændringsforslag 128
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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. 

(25) Pålidelig overvågning og køns- og 
aldersopdelt dataindsamling inden for 
arbejdsstyrken 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 
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benchmarking. overvågningsværktøjer som f.eks. 
benchmarking.

Or. en

Ændringsforslag 129
Margarita de la Pisa Carrión

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 
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.

(28) De reformer og foranstaltninger, 
som medlemsstaterne har vedtaget for at 
fremme en passende beskyttelse af 
arbejdstagernes mindstelønninger, er et 
skridt i den rigtige retning. Uden at dette 
berører spørgsmålet om Unionens 
kompetence til at lovgive på dette område, 
kræver nærhedsprincippet i artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
direktivet kun regulerer det, som på grund 
af sit omfang og virkninger ikke kan 
gennemføres af medlemsstaterne på 
samme måde.

Or. es

Ændringsforslag 130
Jessica Stegrud
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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 
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.

(28) De reformer og foranstaltninger, 
som medlemsstaterne har vedtaget for at 
fremme en passende beskyttelse af 
arbejdstagernes mindstelønninger, har 
været meget forskellige. Målene for dette 
direktiv kan i tilstrækkelig grad nås af 
medlemsstaterne. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union, bør 
dette direktiv ikke gå videre, end hvad der 
er nødvendigt i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 131
Annika Bruna

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 
retning, har de ikke været omfattende og 

(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 
retning, har de ikke været omfattende og 
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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.

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. Nogle af 
disse lande er imod foranstaltninger som 
mindsteløn, som vil begrænse social 
dumping, som EU giver dem mulighed for 
at praktisere via det indre marked. 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 132
Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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 

(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 
retning, har de ikke været omfattende og 
systematiske. 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 
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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.

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.

Or. pl

Ændringsforslag 133
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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 
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 

(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 
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 
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artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 134
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Uden at dette berører 
nærhedsprincippet, kræver 
proportionalitetsprincippet i artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
dette direktiv ikke går ud over, hvad der er 
nødvendigt for at hjælpe medlemsstaterne 
til fortsat at igangsætte reformer og 
foranstaltninger for at fremme 
beskyttelsen af en passende mindsteløn 
for arbejdstagere.

Or. es

Ændringsforslag 135
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) Navnlig med hensyn til 
proportionalitetsprincippet gør det 
forhold, at Unionen ikke har lovgivende 
kompetence med hensyn til lønniveauet, 
det tilrådeligt for Kommissionen ikke at 
overvåge lønniveauet i medlemsstaterne.

Or. es
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Ændringsforslag 136
Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Dette direktiv fastsætter 
minimumsforskrifter og berører dermed 
ikke medlemsstaternes beføjelser til at 
indføre og opretholde gunstigere 
bestemmelser. Rettigheder, der er 
erhvervet i medfør af de eksisterende 
nationale retlige rammer, bør fortsat finde 
anvendelse, medmindre der ved dette 
direktiv indføres gunstigere bestemmelser. 
Gennemførelsen af dette direktiv kan 
hverken anvendes til at indskrænke 
eksisterende rettigheder for arbejdstagere 
eller udgøre en gyldig begrundelse for at 
sænke det generelle niveau for beskyttelse 
af arbejdstagerne på det område, der er 
omfattet af dette direktiv.

(29) Dette direktiv fastsætter 
minimumsforskrifter og berører dermed 
ikke medlemsstaternes beføjelser til at 
indføre og opretholde gunstigere 
bestemmelser. Rettigheder, der er 
erhvervet i medfør af de eksisterende 
nationale retlige rammer, bør fortsat finde 
anvendelse i overensstemmelse med 
undtagelsen i artikel 1, stk. 3, og artikel 
16, stk. 2, i dette direktiv. Gennemførelsen 
af dette direktiv kan hverken anvendes til 
at indskrænke eksisterende rettigheder for 
arbejdstagere eller udgøre en gyldig 
begrundelse for at sænke det generelle 
niveau for beskyttelse af arbejdstagerne på 
det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 137
Pernille Weiss, Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Det generelle beskyttelsesniveau 
for arbejdstagere i Danmark og Sverige er 
betydeligt højere end det, der lægges op til 
i dette direktiv. Gennemsnitslønningerne 
er blandt de højeste i EU, og beskyttelsen 
af mindstelønninger sikres gennem 
kollektive overenskomstmodeller. Det ville 
derfor være fuldkommen 
uforholdsmæssigt at kræve, at Danmark 



AM\1231553DA.docx 83/154 PE692.831v01-00

DA

og Sverige gennemfører og anvender dette 
direktiv. Det generelle beskyttelsesniveau 
for arbejdstagere i Danmark og Sverige er 
betydeligt højere end det, der lægges op til 
i dette direktiv. Gennemsnitslønningerne 
er blandt de højeste i EU, og beskyttelsen 
af mindstelønninger sikres gennem 
kollektive overenskomstmodeller. Det ville 
derfor være fuldkommen 
uforholdsmæssigt at kræve, at Danmark 
og Sverige gennemfører og anvender dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 138
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Dette direktiv kan ikke skabe nye 
individuelle forpligtelser, der ligger uden 
for Unionens lovgivende kompetence og 
svarer til medlemsstaternes kompetence, 
men kun skabe en ramme for fastsættelse 
af mindstelønnen.

Or. es

Ændringsforslag 139
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Formålet med teksten skal være at 
bekæmpe social dumping og ikke en 
europæisk konvergens af 
mindstelønningerne.
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Or. fr

Ændringsforslag 140
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
med særlig vægt på mikrovirksomheder og 
på den administrative byrde, og til at 
offentliggøre resultaterne af disse 
vurderinger. Hvis det konstateres, at 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder er uforholdsmæssigt hårdt 
ramt, bør medlemsstaterne overveje at 
indføre foranstaltninger til støtte for disse 
virksomheder for at tilpasse deres 
aflønningsstrukturer til de nye krav.

(30) Eftersom der er tendens til, at 
kvinder oftere arbejder i SMV'er, og 
undersøgelser viser, at en virksomheds 
størrelse kan påvirke 
lønfastsættelsesmekanismerne, 
økonomiske bonusser og 
karriereudviklingsmuligheder, herunder 
for kvinder, skal man tage behørigt 
hensyn til de enestående omstændigheder 
for Europas små og mellemstore 
virksomheder, hvad angår deres størrelse 
og evne til at gennemføre nye krav, og 
derfor tage hensyn til deres struktur, som 
betyder, at de påvirkes uforholdsmæssigt 
meget af administrative og 
lovgivningsmæssige byrder. 
Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen 
af dette direktiv undgå at pålægge 
administrative, økonomiske og retlige 
byrder af en sådan art, at de hæmmer 
oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
med særlig vægt på mikrovirksomheder og 
på den administrative byrde, og til at 
offentliggøre resultaterne af disse 
vurderinger. Hvis det konstateres, at 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder er uforholdsmæssigt hårdt 
ramt, bør medlemsstaterne overveje at 
indføre foranstaltninger til støtte for disse 
virksomheder for at tilpasse deres 
aflønningsstrukturer til de nye krav. 
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Medlemsstaterne bør overveje at reducere 
de administrative byrder for SMV'er og 
mikrovirksomheder uden i væsentlig grad 
at begrænse de rettigheder, der fastsættes 
i dette direktiv, for arbejdstagere i SMV'er 
og mikrovirksomheder og i alt væsentligt 
fastholde en ligebehandling af 
arbejdstagere i sådanne virksomheder 
samt arbejdstagere i andre virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 141
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
med særlig vægt på mikrovirksomheder og 
på den administrative byrde, og til at 
offentliggøre resultaterne af disse 
vurderinger. Hvis det konstateres, at 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder er uforholdsmæssigt hårdt 
ramt, bør medlemsstaterne overveje at 
indføre foranstaltninger til støtte for disse 
virksomheder for at tilpasse deres 
aflønningsstrukturer til de nye krav.

(30) Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af dette direktiv undgå at 
pålægge administrative, økonomiske og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere virkningen af deres 
gennemførelsesretsakt på små og 
mellemstore virksomheder for at sikre, at 
de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
med særlig vægt på mikrovirksomheder og 
på den administrative byrde, og til at 
offentliggøre resultaterne af disse 
vurderinger. Hvis det konstateres, at 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder er uforholdsmæssigt hårdt 
ramt, bør Kommissionen overveje at 
ændre indholdet af dette direktiv for at 
gøre det mindre bureaukratisk.

Or. en

Ændringsforslag 142
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Intet i dette direktiv kan fortolkes 
på en sådan måde, at der ikke anlægges 
en streng fortolkning af 
nærhedsprincippet.

Or. es

Ændringsforslag 143
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Medlemsstaterne kan benytte 
instrumentet for teknisk støtte43 og Den 
Europæiske Socialfond plus44 til at 
udvikle eller forbedre de tekniske aspekter 
af mindstelønsordninger, herunder 
vurdering af tilstrækkelighed, 
overvågning og dataindsamling, udvidelse 
af adgangen samt håndhævelse og 
generel kapacitetsopbygning i forbindelse 
med gennemførelsen af de nævnte 
rammer —

udgår

_________________
43 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning af 28. Maj 2020 om 
oprettelse af et instrument for teknisk 
støtte (COM(2020) 409 final).
44 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond Plus (COM(2018) 382 final).

Or. en
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Ændringsforslag 144
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) I Danmark og Sverige findes der 
ikke lovbestemte mindstelønninger. Der 
findes heller ikke systemer til at erklære 
kollektive overenskomster for generelt 
bindende. Lønninger, herunder 
beskyttelsen af mindstelønninger, 
fastsættes udelukkende gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger mellem 
arbejdsmarkedets parter, som er 
uafhængige. Gennemsnitslønningerne i 
disse to medlemsstater er blandt de højeste 
i Den Europæiske Union. Det kollektive, 
selvregulerende system i Danmark og 
Sverige er baseret på en meget høj 
kollektiv overenskomstdækning, et godt 
stykke over 70 %, som dette direktiv 
omhandler, og høje 
organisationsprocenter på både 
arbejdsgiversiden og fagforeningssiden. 
Desuden har arbejdsmarkedets parter i 
både Danmark og Sverige i fællesskab 
ønsket at være undtaget fra dette direktiv. 
Rationalet for at vedtage dette direktiv 
gælder ikke for Danmark og Sverige. Det 
ville derfor indebære en uforholdsmæssig, 
unødvendig og utilstrækkelig forpligtelse 
for disse medlemsstater at gennemføre og 
anvende dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 145
Cindy Franssen

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(31a) Belgien har en stærk tradition for 
kollektive overenskomstforhandlinger 
med en dækning på 96 %, som er blandt 
de højeste i EU. Mindstelønningerne i 
Belgien er ikke fastsat ved lov. Den 
fastsættes på nationalt plan i kollektive 
overenskomster, som indgås af Det 
nationale Arbejdsråd. Derfor bør Belgien 
ikke medtages i gruppen af medlemsstater 
med lovbestemte mindstelønninger.

Or. en

Ændringsforslag 146
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

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 lukke 
lønforskellen mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 147
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at forbedre arbejds- 
og levevilkårene i Unionen fastlægges der 

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

Or. fr

Ændringsforslag 148
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 fastlægges der 
ved dette direktiv en ramme for fremme af:

Or. en

Ændringsforslag 149
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 fastlægges der 
ved dette direktiv en ramme for fremme af:

Or. en

Ændringsforslag 150
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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

Or. en

Ændringsforslag 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættelse af passende 
mindstelønninger

a) fastsættelse af passende 
lovbestemte mindstelønninger

Or. en

Ændringsforslag 152
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættelse af passende 
mindstelønninger

a) tilstrækkeligheden af lovbestemte 
mindstelønninger

Or. en

Ændringsforslag 153
Margarita de la Pisa Carrión

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættelse af passende a) fastsættelse af passende procedurer 
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mindstelønninger i forbindelse med mindstelønninger

Or. es

Ændringsforslag 154
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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.

Or. en

Ændringsforslag 155
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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) arbejdstageres adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger i form af 
at fremme adgangen til kollektive 
overenskomstforhandlinger eller i form af 
en lovbestemt mindsteløn, hvor en sådan 
findes.

Or. en

Ændringsforslag 156
Jessica Stegrud

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

Or. en

Ændringsforslag 157
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv hverken tilsidesætter den 
fulde respekt for arbejdsmarkedets parters 
uafhængighed eller berører deres ret til at 
forhandle og indgå kollektive 
overenskomster.

Dette direktiv hverken tilsidesætter den 
fulde respekt for arbejdsmarkedets parters 
uafhængighed eller berører deres ret til at 
forhandle og indgå kollektive 
overenskomster. Det skal desuden 
respektere relevante nationale 
kompetencer og ikke indføre universelle 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 158
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv hverken tilsidesætter den 
fulde respekt for arbejdsmarkedets parters 
uafhængighed eller berører deres ret til at 
forhandle og indgå kollektive 
overenskomster.

Dette direktiv hverken tilsidesætter den 
fulde respekt for medlemsstaternes 
nationale lovgivning og lovbestemte 
traditioner og praksis på arbejdsmarkedet, 
idet man sikrer arbejdsmarkedets parters 
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uafhængighed eller berører deres ret til at 
forhandle og indgå kollektive 
overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 159
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv hverken tilsidesætter den 
fulde respekt for arbejdsmarkedets parters 
uafhængighed eller berører deres ret til at 
forhandle og indgå kollektive 
overenskomster.

Dette direktiv hverken tilsidesætter den 
fulde respekt for arbejdsmarkedets parters 
uafhængighed eller berører deres ret til at 
forhandle og indgå kollektive 
overenskomster i henhold til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 160
Margarita de la Pisa Carrión

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes enekompetence med 
hensyn til løn og organisationsret.

Or. es

Ændringsforslag 161
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at 
fastsætte lovbestemte mindstelønninger 
eller fremme adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster.

2. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdstagere i Unionen med en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som fastsat i gældende 
national lovgivning, ved national kollektiv 
overenskomst eller i gældende praksis i de 
enkelte medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 162
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller fremme 
adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at fastsætte 
lovbestemte mindstelønninger eller fremme 
adgangen til beskyttelse af 
mindstelønninger i form af lønninger, der 
udspringer af kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 163
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Understreger, at mindstelønninger 
samt arbejdsmarkedsregulering i 
almindelighed hører under 
medlemsstaternes enekompetence og ikke 
kan reguleres på EU-niveau.

Or. en
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Ændringsforslag 164
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Intet i dette direktiv gælder som en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
lønfastsættelsen udelukkende sikres via 
kollektive overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende.

3. Intet i dette direktiv gælder som en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
lønfastsættelsen udelukkende sikres via 
kollektive overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende eller på anden vis træffe 
foranstaltninger vedrørende 
arbejdsmarkedets parters aftalefrihed til 
at forhandle, overvåge og fastsætte 
lønninger gennem kollektive 
overenskomster. Dette direktiv forpligter 
ikke medlemsstaterne til at give adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger for alle 
arbejdstagere, og det pålægger heller ikke 
medlemsstaterne nogen forpligtelser 
vedrørende niveauet eller betingelserne 
for fastsættelse af lønninger.

Or. en

Ændringsforslag 165
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Intet i dette direktiv gælder som en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
lønfastsættelsen udelukkende sikres via 
kollektive overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende.

3. Intet i dette direktiv gælder som en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
lønfastsættelsen hovedsagelig sikres via 
kollektive overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende eller påvirker arbejdsmarkedets 
parters aftalebestemte frihed til at 
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forhandle, overvåge og fastsætte 
lønninger gennem kollektive 
overenskomster. Dette direktiv tvinger 
ikke medlemsstaterne til at give adgang til 
beskyttelse af mindstelønninger for alle 
arbejdstagere, og det pålægger heller ikke 
medlemsstaterne nogen forpligtelser 
vedrørende niveauet eller betingelserne 
for fastsættelsen af lønninger.

Or. en

Ændringsforslag 166
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Intet i dette direktiv gælder som en 
forpligtelse for de medlemsstater, hvor 
lønfastsættelsen udelukkende sikres via 
kollektive overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende.

3. Gennemførelsen af dette direktiv 
skal ske under fuldstændig overholdelse 
af foreningsfriheden, som anerkendes i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Intet i dette 
direktiv gælder som en forpligtelse for de 
medlemsstater, hvor lønfastsættelsen 
udelukkende eller hovedsagelig sikres via 
kollektive overenskomster, til at indføre en 
lovbestemt mindsteløn eller til at gøre de 
kollektive overenskomster alment 
gældende.

Or. en

Ændringsforslag 167
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Intet i dette direktiv må fortolkes 
således, at det indfører rettigheder for 
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enkeltpersoner.

Or. en

Ændringsforslag 168
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Intet i dette direktiv må fortolkes 
således, at det indfører rettigheder for 
enkeltpersoner.

Or. en

Ændringsforslag 169
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstater, hvor der ikke 
findes lovbestemte mindstelønninger eller 
systemer til at erklære kollektive 
overenskomster for almindeligt bindende, 
hvor beskyttelsen af mindstelønningerne 
udelukkende sikres gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger mellem 
uafhængige parter på arbejdsmarkedet, 
og hvor den kollektive 
overenskomstdækning overstiger 70 % af 
arbejdsstyrken, får mulighed for ikke at 
anvende dette direktiv, enten helt eller 
delvis, hvis arbejdsmarkedets parter på 
nationalt plan i fællesskab anmoder om 
dette.

Or. en
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Ændringsforslag 170
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstater, hvor der ikke 
findes lovbestemte mindstelønninger eller 
systemer til at erklære kollektive 
overenskomster for almindeligt bindende, 
og hvor beskyttelsen af 
mindstelønningerne udelukkende sikres 
gennem kollektive 
overenskomstforhandlinger mellem 
uafhængige parter på arbejdsmarkedet, 
får mulighed for ikke at anvende dette 
direktiv, enten helt eller delvis, hvis 
arbejdsmarkedets parter på nationalt plan 
i fællesskab anmoder om dette.

Or. en

Ændringsforslag 171
Arba Kokalari

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

Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdstagere i Unionen med en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som fastsat i gældende 
ret, ved overenskomst eller i gældende 
praksis i de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 172
Monika Vana
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for Verts/ALE-Gruppen

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

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

Or. en

Ændringsforslag 173
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sirpa Pietikäinen

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

Dette direktiv finder ligelig anvendelse på 
alle arbejdstagere i Unionen med en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold som fastsat i gældende 
ret, ved overenskomst eller i gældende 
praksis i de enkelte medlemsstater under 
hensyntagen til Den Europæiske Unions 
Domstols praksis.

Or. en

Ændringsforslag 174
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Definitioner

I dette direktiv forstås ved:
(1) "mindsteløn": den mindsteløn, som en 
arbejdsgiver skal betale til arbejdstagere 
for det udførte arbejde i en given periode, 
beregnet på grundlag af tid eller udbytte
(2) "lovbestemt mindsteløn": en 
mindsteløn fastsat ved lov eller andre 
bindende retlige bestemmelser
(3) "kollektive 
overenskomstforhandlinger": alle 
forhandlinger, der finder sted mellem en 
arbejdsgiver, en gruppe arbejdsgivere 
eller en eller flere 
arbejdsgiverorganisationer på den ene 
side og en eller flere 
arbejdstagerorganisationer på den anden 
side, med henblik på at fastlægge arbejds- 
og ansættelsesvilkår, og/eller at regulere 
forholdet mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, og/eller at regulere 
forholdet mellem arbejdsgivere eller deres 
organisationer og en 
arbejdstagerorganisation eller -
organisationer
(4) "kollektiv overenskomst": alle 
skriftlige aftaler vedrørende arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som er indgået af 
arbejdsmarkedets parter som et resultat af 
kollektive overenskomstforhandlinger
(5) "kollektiv overenskomstdækning": 
andelen af arbejdstagere på nationalt 
plan, som er omfattet af en kollektiv 
overenskomst.

Or. en

Ændringsforslag 175
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv forstås ved: Under hensyntagen til medlemsstaternes 
nationale lovgivning og lovbestemte 
praksis på arbejdsmarkedet forstås i dette 
direktiv ved:

Or. en

Ændringsforslag 176
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv forstås ved: Under hensyntagen til national lovgivning 
og praksis forstås i dette direktiv ved:

Or. en

Ændringsforslag 177
Cindy Franssen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "lovbestemt mindsteløn": en 
mindsteløn fastsat ved lov eller andre 
bindende retlige bestemmelser

2) "lovbestemt mindsteløn": en 
mindsteløn fastsat ved lov eller andre 
bindende retlige bestemmelser, som ikke er 
resultatet af tidligere kollektive 
overenskomstforhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 178
Arba Kokalari
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "kollektive 
overenskomstforhandlinger": alle 
forhandlinger, der finder sted mellem en 
arbejdsgiver, en gruppe arbejdsgivere eller 
en eller flere arbejdsgiverorganisationer på 
den ene side og en eller flere 
arbejdstagerorganisationer på den anden 
side, med henblik på at fastlægge arbejds- 
og ansættelsesvilkår, og/eller at regulere 
forholdet mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, og/eller at regulere forholdet 
mellem arbejdsgivere eller deres 
organisationer og en 
arbejdstagerorganisation eller -
organisationer

3) "kollektive 
overenskomstforhandlinger": alle 
forhandlinger, der finder sted i de enkelte 
medlemsstater i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og praksis 
mellem en arbejdsgiver, en gruppe 
arbejdsgivere eller en eller flere 
arbejdsgiverorganisationer på den ene side 
og en eller flere fagforeninger på den 
anden side, med henblik på at fastlægge 
arbejds- og ansættelsesvilkår, og/eller at 
regulere forholdet mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, og/eller at regulere forholdet 
mellem arbejdsgivere eller deres 
organisationer og en 
arbejdstagerorganisation eller -
organisationer

Or. en

Ændringsforslag 179
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "kollektive 
overenskomstforhandlinger": alle 
forhandlinger, der finder sted mellem en 
arbejdsgiver, en gruppe arbejdsgivere eller 
en eller flere arbejdsgiverorganisationer på 
den ene side og en eller flere 
arbejdstagerorganisationer på den anden 
side, med henblik på at fastlægge arbejds- 
og ansættelsesvilkår, og/eller at regulere 
forholdet mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, og/eller at regulere forholdet 
mellem arbejdsgivere eller deres 
organisationer og en 
arbejdstagerorganisation eller -

3) forhandlinger, der finder sted i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
nationale lovgivning og lovbestemte 
praksis på arbejdsmarkedet: mellem en 
arbejdsgiver, en gruppe arbejdsgivere eller 
en eller flere arbejdsgiverorganisationer på 
den ene side og en eller flere arbejdstagere, 
med henblik på at fastlægge arbejds- og 
ansættelsesvilkår, og/eller at regulere 
forholdet mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, og/eller at regulere forholdet 
mellem arbejdsgivere eller deres 
organisationer og en 
arbejdstagerorganisation eller -
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organisationer organisationer

Or. en

Ændringsforslag 180
Eugenia Rodríguez Palop

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "kollektive 
overenskomstforhandlinger": alle 
forhandlinger, der finder sted mellem en 
arbejdsgiver, en gruppe arbejdsgivere eller 
en eller flere arbejdsgiverorganisationer på 
den ene side og en eller flere 
arbejdstagerorganisationer på den anden 
side, med henblik på at fastlægge arbejds- 
og ansættelsesvilkår, og/eller at regulere 
forholdet mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere, og/eller at regulere forholdet 
mellem arbejdsgivere eller deres 
organisationer og en 
arbejdstagerorganisation eller -
organisationer

3) "kollektive 
overenskomstforhandlinger": alle 
forhandlinger, der finder sted mellem en 
arbejdsgiver, en gruppe arbejdsgivere eller 
en eller flere arbejdsgiverorganisationer på 
den ene side og en eller flere fagforeninger 
på den anden side, med henblik på at 
fastlægge arbejds- og ansættelsesvilkår, 
og/eller at regulere forholdet mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere, og/eller at 
regulere forholdet mellem arbejdsgivere 
eller deres organisationer og fagforeninger

Or. en

Ændringsforslag 181
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kollektiv overenskomst": alle 
skriftlige aftaler vedrørende arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som er indgået af 
arbejdsmarkedets parter som et resultat af 
kollektive overenskomstforhandlinger

4) "kollektiv overenskomst": alle 
skriftlige aftaler i de enkelte medlemsstater 
i overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis vedrørende arbejds- 
og ansættelsesvilkår, som er indgået af 
arbejdsmarkedets parter som et resultat af 
kollektive overenskomstforhandlinger
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Or. en

Ændringsforslag 182
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kollektiv overenskomst": alle 
skriftlige aftaler vedrørende arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som er indgået af 
arbejdsmarkedets parter som et resultat af 
kollektive overenskomstforhandlinger

4) "kollektiv overenskomst": alle 
skriftlige aftaler vedrørende bestemmelser 
såsom, men ikke begrænset til arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som er indgået af 
arbejdsmarkedets parter som et resultat af 
kollektive overenskomstforhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 183
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "kollektiv overenskomstdækning": 
andelen af arbejdstagere på nationalt plan, 
som er omfattet af en kollektiv 
overenskomst.

5) "kollektiv overenskomstdækning": 
andelen af arbejdstagere i de enkelte 
medlemsstater i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og praksis, 
som er omfattet af en kollektiv 
overenskomst

Or. en

Ændringsforslag 184
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Med henblik på at øge den 
kollektive overenskomstdækning skal 
medlemsstaterne i samråd med 
arbejdsmarkedets parter som minimum 
træffe følgende foranstaltninger:

1. Med henblik på at sikre udøvelsen 
af retten til at føre reelle kollektive 
overenskomstforhandlinger, styrke og øge 
den kollektive overenskomstdækning skal 
medlemsstaterne i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter som minimum 
træffe følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 185
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af opbygningen og 
styrkelsen af arbejdsmarkedets parters evne 
til at indgå i kollektive 
overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse på sektorplan eller 
tværfagligt plan

a) fremme af opbygningen og 
yderligere øge styrkelsen af 
arbejdsmarkedets parters evne til at indgå i 
kollektive overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse på sektorplan eller 
tværfagligt plan

Or. en

Ændringsforslag 186
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvor det er relevant, bør 
medlemsstaterne rådføre sig med 
organisationer, der repræsenterer 
rettighederne for specifikke grupper af 
arbejdstagere med begrænset 
forhandlingsstyrke som f.eks. 
arbejdstagere med handicap

Or. en
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Ændringsforslag 187
Eugenia Rodríguez Palop

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbyde alle handlinger, der 
underminerer eller forhindrer 
arbejdstagere i at melde sig ind i en 
fagforening, og sikre, at alle arbejdstagere 
har adgang til de nødvendige oplysninger 
om deres rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 188
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 189
Eugenia Rodríguez Palop

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) sikre, at virksomhederne giver 
fagforeningsrepræsentanter relevante 
oplysninger og faciliteter, så de kan 
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udføre deres opgaver hurtigt og effektivt 
under hensyntagen til de pågældende 
virksomheders størrelse og kapacitet

Or. en

Ændringsforslag 190
Eugenia Rodríguez Palop

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) sikre fagforeningernes ret til at få 
adgang til arbejdspladsen, herunder ved 
hjælp af digitale midler, og til at mødes 
med arbejdstagerne individuelt eller 
kollektivt, herunder på arbejdspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 191
Andżelika Anna Możdżanowska

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.

udgår

Or. pl



PE692.831v01-00 108/154 AM\1231553DA.docx

DA

Ændringsforslag 192
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

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 bør 
omfatte opadgående lønkonvergens og 
fastsætte de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger og mekanismer til 
lønfastsættelse på nationalt plan, også 
med henblik på at lukke lønforskellene 
mellem kønnene og mindske uligheder og 
forskelsbehandling. Handlingsplanen 
offentliggøres og meddeles Europa-
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 193
Arba Kokalari

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 

2. Medlemsstater, hvor den kollektive 
overenskomstdækning er på under 70 % af 
arbejdstagerne som defineret i henhold til 
artikel 2, kan desuden sørge for en ramme 
af grundforudsætninger for kollektive 
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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.

overenskomstforhandlinger, enten ved lov 
efter høring af arbejdsmarkedets parter 
eller efter aftale med dem, og kan 
udarbejde en handlingsplan til fremme af 
kollektive overenskomstforhandlinger. 
Handlingsplanen kan offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 194
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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 samlede 
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.

Or. en

Ændringsforslag 195
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den kollektive 
overenskomstdækning falder til under 
70 % i en medlemsstat, hvor beskyttelsen 
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af mindstelønninger udelukkende er 
sikret gennem kollektive overenskomster, 
tilskynder medlemsstaten 
arbejdsmarkedets parter til at vurdere, 
hvorvidt de eksisterende 
grundforudsætninger for kollektive 
overenskomster er tilstrækkelige, og til at 
udarbejde en handlingsplan for at øge 
den kollektive overenskomstdækning.

Or. en

Ændringsforslag 196
Margarita de la Pisa Carrión

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 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, 
så længe de giver mulighed for udvikling 
af ekspertise og meritokrati, som er en del 
af en indsats for forbedring og løbende 
faglig udvikling. 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.

Or. es

Ændringsforslag 197
Eugenia Rodríguez Palop
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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 de 
lovbestemte mindstelønninger styres af 
kriterier, der skal sikre fremme af 
tilstrækkelighed og rimelighed med 
henblik på at forbedre arbejds- og 
levevilkår, socialbeskyttelse, social 
samhørighed og opadgående konvergens 
og indsnævre lønforskellen mellem 
kønnene samt forebygge og mindske 
fattigdom, navnlig børnefattigdom. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 198
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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 

1. Medlemsstater med lovbestemte 
mindstelønninger træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
fastsættelsen og ajourføringen af de 
lovbestemte mindstelønninger bidrage til 
at bekæmpe fattigdom, styrke den sociale 
samhørighed og mindske lønforskelle og 
kønsskævheder, og at de styres af kriterier, 
der er fastsat for at fremme 
tilstrækkelighed med henblik på at opnå 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 199
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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 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 
samt forebyggelse og bekæmpelse af 
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 stabil og klar 
måde.

Or. fr

Ændringsforslag 200
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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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 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 
samt fremme af lige muligheder og 
ligestilling mellem kønnene. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 201
Cindy Franssen

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 

1. Medlemsstater med lovbestemte 
mindstelønninger, som ikke er resultatet af 
forudgående kollektive 
overenskomstforhandlinger, 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 
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lovgivning, i afgørelser truffet af de 
kompetente organer eller i trepartsaftaler. 
Kriterierne fastlægges på en stabil og klar 
måde.

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.

Or. en

Ændringsforslag 202
Annika Bruna

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 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 garantere, at konvergens 
kun sker i opadgående retning. 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 203
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. De nationale kriterier i stk. 1 skal 
som minimum omfatte følgende elementer:

2. De nationale kriterier i stk. 1 skal 
som minimum omfatte følgende elementer, 
idet medlemsstaterne i overensstemmelse 
med deres gældende nationale 
socioøkonomiske forhold kan tage stilling 
til elementernes relevans og relative vægt:

Or. en

Ændringsforslag 204
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale kriterier i stk. 1 skal 
som minimum omfatte følgende elementer:

2. De nationale kriterier i stk. 1 kan 
som minimum omfatte følgende elementer, 
idet medlemsstaterne i overensstemmelse 
med deres gældende nationale 
socioøkonomiske forhold kan tage stilling 
til elementernes relevans og relative vægt:

Or. en

Ændringsforslag 205
Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale kriterier i stk. 1 skal 
som minimum omfatte følgende 
elementer:

2. De nationale kriterier i stk. 1 skal, 
hvis relevans og relative vægt skal 
fastsættes af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres gældende 
nationale socioøkonomiske forhold:

Or. en

Ændringsforslag 206
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Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale kriterier i stk. 1 skal 
som minimum omfatte følgende elementer:

2. De nationale kriterier i stk. 1 kan 
som minimum omfatte to af de følgende 
elementer:

Or. pl

Ændringsforslag 207
Eugenia Rodríguez Palop

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) købekraften for de lovbestemte 
mindstelønninger under hensyntagen til 
leveomkostninger og andelen af skatter og 
afgifter samt sociale ydelser

a) købekraften for de lovbestemte 
mindstelønninger under hensyntagen til 
leveomkostninger

Or. en

Ændringsforslag 208
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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 
henblik på at mindske sociale uligheder 
og kønsskævheder

Or. en
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Ændringsforslag 209
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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

Or. en

Ændringsforslag 210
Eugenia Rodríguez Palop

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udviklingen i arbejdskraftens 
produktivitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 211
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udviklingen i arbejdskraftens 
produktivitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 212
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen



PE692.831v01-00 118/154 AM\1231553DA.docx

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 213
Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) inflation

Or. pl

Ændringsforslag 214
Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) økonomisk vækst

Or. pl

Ændringsforslag 215
Eugenia Rodríguez Palop

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne anvender 3. Medlemsstaterne har fortsat 
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vejledende referenceværdier som rettesnor 
for deres vurdering af de lovbestemte 
mindstelønningers tilstrækkelighed i 
forhold til det generelle bruttolønniveau, 
f.eks. dem, der normalt anvendes på 
internationalt plan.

kompetence til at fastsætte den 
lovbestemte mindsteløn. På grundlag af 
de nationale kriterier, der er omhandlet i 
stk. 2, garanterer medlemsstaterne 
tilstrækkeligheden af de lovbestemte 
mindstelønninger med henblik på at sikre 
arbejdstagerne en værdig levestandard. 
Mindstelønninger, der ligger under en 
vejledende referenceværdi på 60 % af 
bruttomedianlønnen og 50 % af den 
gennemsnitlige bruttoløn, anses for at 
være utilstrækkelige. 

Or. en

Ændringsforslag 216
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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.

Or. en

Ændringsforslag 217
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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 
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arbejdstagere og til arbejdstagere med 
handicap som defineret i forordning (EU) 
nr. 651/2014 eller handicapydelser.

Or. en

Ændringsforslag 218
Andżelika Anna Możdżanowska

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.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 219
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

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. 
Disse rådgivende organer skal:
- sigte mod en ligelig kønsfordeling i deres 
sammensætning
- anlægge et kønsperspektiv i alle deres 
analyser
- regelmæssigt fremlægge kønssensitive 
vurderinger

Or. en
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Ændringsforslag 220
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

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 forskellen mellem kvinder og 
mænd. Disse rådgivende organer skal 
have tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag 221
Eugenia Rodríguez Palop

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 eller 
udpeger rådgivende organer, der skal 
rådgive de kompetente myndigheder om 
spørgsmål vedrørende lovbestemte 
mindstelønninger. Disse rådgivende 
organer skal også have deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter og styres af en 
kønssensitiv tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 222
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
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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 bør tilbyde 
rådgivning, enten via den offentlige 
administration eller arbejdsmarkedets 
parter, vedrørende lovbestemte 
mindstelønninger.

Or. es

Ændringsforslag 223
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Covid-19-krisen har sat fokus på 
det påtrængende behov og udgør en 
mulighed for at revurdere lønningernes 
tilstrækkelighed i lavtlønnede, 
hovedsagelig kvindedominerede sektorer 
såsom pleje og omsorg, rengøring, 
detailhandel og uddannelse, hvilke har 
vist sig at være vigtige og af høj 
socioøkonomisk værdi, men som ofte er 
mindre værdsat og dårligere betalt end 
mandsdominerede sektorer såsom 
fremstillingsindustrien eller tekniske 
erhverv. Der skal udvikles kønsneutrale 
jobevalueringsværktøjer og 
klassificeringskriterier i tæt samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter under 
hensyntagen til faktorer som 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 224
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Varierende og nedsatte satser

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.
2. Medlemsstaterne kan tillade nedsatte 
satser ved lov, som reducerer lønnen til 
arbejdstagere til et niveau, der ligger 
under den lovbestemte mindsteløn. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger 
er nødvendige, objektivt begrundede og 
forholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 225
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varierende og nedsatte satser Ligebehandling, varierende og nedsatte 
satser

Or. es
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Ændringsforslag 226
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varierende og nedsatte satser Ligebehandling og nedsatte satser

Or. en

Ændringsforslag 227
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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.

Or. en

Ændringsforslag 228
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen



AM\1231553DA.docx 125/154 PE692.831v01-00

DA

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 må ikke tillade 
forskellige satser for de lovbestemte 
mindstelønninger for bestemte grupper af 
arbejdstagere og håndhæver 
mindstelønninger på en 
ikkediskriminerende måde.

Or. en

Ændringsforslag 229
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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 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, 
objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt 
mål og ikke påvirker de mest sårbare 
grupper, herunder særligt kvinder, 
uforholdsmæssigt meget.

Or. fr

Ændringsforslag 230
Margarita de la Pisa Carrión
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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 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, så længe passende kriterier om 
ekspertise og meritokrati opfyldes.

Or. es

Ændringsforslag 231
Annika Bruna

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 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, ikke relateret til køn, 
forholdsmæssig, begrænset i tid, hvis det er 
relevant, og objektivt og rimeligt begrundet 
i et legitimt mål.

Or. fr

Ændringsforslag 232
Jessica Stegrud

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1
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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 kan tillade 
forskellige satser for de lovbestemte 
mindstelønninger for bestemte grupper af 
arbejdstagere. Medlemsstaterne sikrer, at 
enhver variation er ikkediskriminerende, 
forholdsmæssig, begrænset i tid, hvis det er 
relevant, og objektivt og rimeligt begrundet 
i et legitimt mål.

Or. en

Ændringsforslag 233
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan tillade 
nedsatte satser ved lov, som reducerer 
lønnen til arbejdstagere til et niveau, der 
ligger under den lovbestemte mindsteløn. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger er 
nødvendige, objektivt begrundede og 
forholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne kan tillade 
nedsatte satser ved lov, som reducerer 
lønnen til arbejdstagere til et niveau, der 
ligger under den lovbestemte mindsteløn. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger er 
nødvendige, objektivt begrundede og 
forholdsmæssige og ikke påvirker de mest 
sårbare grupper, herunder særligt 
kvinder, uforholdsmæssigt meget.

Or. fr

Ændringsforslag 234
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan tillade 
nedsatte satser ved lov, som reducerer 
lønnen til arbejdstagere til et niveau, der 
ligger under den lovbestemte mindsteløn. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger er 
nødvendige, objektivt begrundede og 
forholdsmæssige.

2. Medlemsstaterne må ikke tillade 
nedsatte satser ved lov, som reducerer 
lønnen til arbejdstagere til et niveau, der 
ligger under den lovbestemte mindsteløn. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse nedsatte 
satser for lovbestemte mindstelønninger er 
nødvendige, objektivt begrundede og 
forholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 235
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne må ikke tillade 
forskellige satser for lovbestemte 
mindstelønninger eller lovbestemte 
fradrag i lønningerne, der udbetales til 
arbejdstagerne, så de kommer under den 
lovbestemte mindsteløn, udelukkende på 
grundlag af køn, racemæssig eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap 
eller seksuel orientering. Beskyttet 
beskæftigelse som defineret i forordning 
(EU) nr. 651/2014 bør være omfattet af 
lovbestemte mindstelønninger eller 
kollektive sektoroverenskomster, når 
sådanne forefindes.

Or. en

Ændringsforslag 236
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)



AM\1231553DA.docx 129/154 PE692.831v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at undgå en direkte 
indvirkning på lønfastsættelsen finder 
muligheden for at fastsætte variationer og 
fradrag som beskrevet i de to foregående 
afsnit også anvendelse i de medlemsstater, 
hvor mindstelønnen udelukkende er sikret 
ved kollektive overenskomster.

Or. es

Ændringsforslag 237
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 man 
sikrer bekæmpelse af forskelsbehandling 
og kurser i ligestilling mellem kønnene 
for arbejdsmarkedets parter og statslige 
myndigheder og navnlig for så vidt angår:

Or. en

Ændringsforslag 238
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
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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:

arbejdsmarkedets parter inddrages rettidigt 
og effektivt i fastsættelsen og ajourføringen 
af lovbestemte mindstelønninger, navnlig 
for så vidt angår:

Or. pl

Ændringsforslag 239
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 fremme, 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:

Or. en

Ændringsforslag 240
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indførelse af varierende og nedsatte 
satser for de i artikel 6 omhandlede 
lovbestemte mindstelønninger

c) indførelse af varierende og nedsatte 
satser for og løbende evaluering af de i 
artikel 6 omhandlede lovbestemte 
mindstelønninger

Or. fr
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Ændringsforslag 241
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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.

Or. en

Ændringsforslag 242
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 Arbejdstagernes effektive adgang 
til lovbestemte mindstelønninger

8 Arbejdstagernes lige og effektive 
adgang til lovbestemte mindstelønninger

Or. en

Ændringsforslag 243
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

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 
af lovbestemte mindstelønninger. 
Kontrollerne og inspektionerne skal være 

1) styrke de kontroller og inspektioner 
på stedet, der foretages af arbejdstilsyn 
eller organer med ansvar for håndhævelse 
af lovbestemte mindstelønninger og sørge 
for, at de har tilstrækkelige ressourcer til 
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forholdsmæssigt afpasset og 
ikkediskriminerende

rådighed. Kontrollerne og inspektionerne 
skal være forholdsmæssigt afpasset, 
ikkediskriminerende og have særlig fokus 
på sektorer med en stor overvægt af 
kvinder

Or. fr

Ændringsforslag 244
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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, inklusive 
tilgængelighed for arbejdstagere med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 245
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Offentlige udbud

I overensstemmelse med direktiv 
2014/24/EU, direktiv 2014/25/EU og 
direktiv 2014/23/EU træffer 
medlemsstaterne passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
økonomiske aktører ved udførelsen af 
offentlige udbud eller 
koncessionskontrakter udbetaler de 
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lønninger, der er fastsat ved kollektive 
overenskomster for den pågældende 
sektor og det pågældende geografiske 
område, og de lovbestemte 
mindstelønninger, hvor sådanne findes.

Or. en

Ændringsforslag 246
Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med direktiv 
2014/24/EU, direktiv 2014/25/EU og 
direktiv 2014/23/EU træffer 
medlemsstaterne passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
økonomiske aktører ved udførelsen af 
offentlige udbud eller 
koncessionskontrakter udbetaler de 
lønninger, der er fastsat ved kollektive 
overenskomster for den pågældende 
sektor og det pågældende geografiske 
område, og de lovbestemte 
mindstelønninger, hvor sådanne findes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 247
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med direktiv 
2014/24/EU, direktiv 2014/25/EU og 
direktiv 2014/23/EU træffer 
medlemsstaterne passende foranstaltninger 
for at sikre, at økonomiske aktører ved 

I overensstemmelse med direktiv 
2014/24/EU, direktiv 2014/25/EU og 
direktiv 2014/23/EU træffer 
medlemsstaterne passende foranstaltninger 
for at sikre, at økonomiske aktører ved 
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udførelsen af offentlige udbud eller 
koncessionskontrakter udbetaler de 
lønninger, der er fastsat ved kollektive 
overenskomster for den pågældende 
sektor og det pågældende geografiske 
område, og de lovbestemte 
mindstelønninger, hvor sådanne findes.

udførelsen af offentlige udbud eller 
koncessionskontrakter udbetaler de 
lønninger, der er fastsat ved de gældende 
kollektive overenskomster, og de 
lovbestemte mindstelønninger, hvor 
sådanne findes.

Or. en

Ændringsforslag 248
Eugenia Rodríguez Palop

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 skal 
være kønsopdelt og omfatte en 
tværsektoriel tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 249
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 at udvikle 
effektive dataindsamlingsværktøjer, der 
kan sikre, at dataene opdeles 
tilstrækkeligt (køn, aldersgruppe, type af 
ansættelseskontrakt (deltid/fuld tid) osv.) 
til at overvåge mindstelønningernes 
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dækning og tilstrækkelighed.

Or. en

Ændringsforslag 250
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indberetter årligt 
følgende data til Kommissionen inden den 
1. oktober hvert år:

2. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en sådan rapport hvert 
tredje år.

Or. pl

Ændringsforslag 251
Margarita de la Pisa Carrión

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) niveauet for den lovbestemte 
mindsteløn og andelen af arbejdstagere, 
der er dækket af den

i) den måde, hvorpå den lovbestemte 
mindsteløn er blevet fastsat

Or. es

Ændringsforslag 252
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de eksisterende varierende satser 
og andelen af arbejdstagere, der er 

udgår
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dækket af dem

Or. en

Ændringsforslag 253
Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de eksisterende varierende satser 
og andelen af arbejdstagere, der er 
dækket af dem

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 254
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de eksisterende nedsatte satser udgår

Or. en

Ændringsforslag 255
Andżelika Anna Możdżanowska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de eksisterende nedsatte satser udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 256
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de eksisterende nedsatte satser iii) de eksisterende nedsatte satser og 
de fremlagte objektive begrundelser

Or. fr

Ændringsforslag 257
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) den kollektive 
overenskomstdækningsgrad.

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

Or. en

Ændringsforslag 258
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for beskyttelse af mindstelønninger, 
der kun er baseret på kollektive 
overenskomster:

b) for beskyttelse af mindstelønninger 
i form af lønninger, der udspringer af 
kollektive overenskomster:

Or. en
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Ændringsforslag 259
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 10 - stk. 2 - litra b - nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fordelingen i deciler af sådanne 
lønninger vægtet med andelen af dækkede 
arbejdstagere

i) andelen af dækkede arbejdstagere

Or. es

Ændringsforslag 260
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) lønniveauet for arbejdstagere uden 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster og forholdet til 
lønniveauet for arbejdstagere, der har en 
sådan beskyttelse.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 261
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) lønniveauet for arbejdstagere uden 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster og forholdet til 
lønniveauet for arbejdstagere, der har en 
sådan beskyttelse.

udgår
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Or. pl

Ændringsforslag 262
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) lønniveauet for arbejdstagere uden 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster og forholdet til 
lønniveauet for arbejdstagere, der har en 
sådan beskyttelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 263
Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

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.

Or. en

Ændringsforslag 264
Andżelika Anna Możdżanowska
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

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, så vidt mulig 
opdelt efter køn, alder, handicap, 
virksomhedens størrelse og sektor.

Or. pl

Ændringsforslag 265
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 266
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

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, opdelt efter køn 
og alder, virksomhedens størrelse og 
sektor.
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Or. en

Ændringsforslag 267
Andżelika Anna Możdżanowska

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode 
medlemsstaterne om yderligere 
oplysninger i hvert enkelt tilfælde, hvis 
den anser sådanne oplysninger for at 
være nødvendige for at kunne overvåge 
den effektive gennemførelse af dette 
direktiv.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 268
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode 
medlemsstaterne om yderligere 
oplysninger i hvert enkelt tilfælde, hvis 
den anser sådanne oplysninger for at 
være nødvendige for at kunne overvåge 
den effektive gennemførelse af dette 
direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 269
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3
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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 tilgængelige 
i overensstemmelse med principperne om 
løngennemsigtighed.

Or. en

Ændringsforslag 270
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 let tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 271
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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 lovbestemte 
mindstelønninger, herunder kollektive 
overenskomster og lønbestemmelser heri, 
er gennemsigtige og offentligt 
tilgængelige.
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Or. en

Ændringsforslag 272
Eugenia Rodríguez Palop

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 omfatte et 
kønsperspektiv med et tværsektorielt fokus 
og vurdere udviklingen i 
mindstelønninger i forbindelse med 
lønforskellen mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 273
Andżelika Anna Możdżanowska

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 rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. pl

Ændringsforslag 274
Sirpa Pietikäinen
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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.

Or. en

Ændringsforslag 275
Andżelika Anna Możdżanowska

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 regelmæssigt hvert 
tredje år en undersøgelse af fremme af 
kollektive overenskomstforhandlinger om 
lønfastsættelse og om mindstelønningers 
tilstrækkelighed i medlemsstaterne.

Or. pl

Ændringsforslag 276
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På grundlag af den rapport, som 5. På grundlag af den rapport, som 
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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.

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 fremme af 
mindstelønningers tilstrækkelighed i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 277
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagere, herunder dem, hvis 
ansættelsesforhold er ophørt, har adgang til 
effektiv og upartisk tvistbilæggelse og en 
ret til genoprejsning, herunder til passende 
kompensation, i tilfælde af krænkelser af 
deres rettigheder i forbindelse med 
lovbestemte mindstelønninger eller 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster, uden at dette 
berører særlige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til 
relevante kollektive overenskomster.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagere, herunder dem, hvis 
ansættelsesforhold er ophørt, har adgang til 
effektiv og upartisk tvistbilæggelse og en 
ret til genoprejsning, herunder til passende 
kompensation, hvis eksisterende national 
lovgivning eller kollektive overenskomster 
sikrer rettigheder i forbindelse med 
lovbestemte mindstelønninger eller 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster, uden at dette 
berører særlige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til 
relevante kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 278
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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arbejdstagere, herunder dem, hvis 
ansættelsesforhold er ophørt, har adgang til 
effektiv og upartisk tvistbilæggelse og en 
ret til genoprejsning, herunder til passende 
kompensation, i tilfælde af krænkelser af 
deres rettigheder i forbindelse med 
lovbestemte mindstelønninger eller 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster, uden at dette 
berører særlige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til 
relevante kollektive overenskomster.

arbejdstagere, herunder dem, hvis 
ansættelsesforhold er ophørt, har adgang til 
effektiv og upartisk tvistbilæggelse og en 
ret til genoprejsning, herunder til passende 
kompensation, hvis eksisterende national 
lovgivning eller kollektive overenskomster 
sikrer rettigheder i forbindelse med 
lovbestemte mindstelønninger eller 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster, uden at dette 
berører særlige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til 
relevante kollektive overenskomster, og 
disse rettigheder er blevet krænket.

Or. en

Ændringsforslag 279
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagere, herunder dem, hvis 
ansættelsesforhold er ophørt, har adgang til 
effektiv og upartisk tvistbilæggelse og en 
ret til genoprejsning, herunder til passende 
kompensation, i tilfælde af krænkelser af 
deres rettigheder i forbindelse med 
lovbestemte mindstelønninger eller 
beskyttelse af mindstelønninger gennem 
kollektive overenskomster, uden at dette 
berører særlige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til 
relevante kollektive overenskomster.

1. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis, at arbejdstagere, 
herunder dem, hvis ansættelsesforhold er 
ophørt, har adgang til effektiv og upartisk 
tvistbilæggelse og en ret til genoprejsning, 
herunder til passende kompensation, i 
tilfælde af krænkelser af deres rettigheder i 
forbindelse med lovbestemte 
mindstelønninger eller beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster, uden at dette berører 
særlige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til 
relevante kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 280
Arba Kokalari
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
arbejdstagerne, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter, mod ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side og 
eventuelle negative følger af en klage, der 
er indgivet til arbejdsgiveren, eller af 
procedurer, der indledes med det formål at 
sikre overholdelse af de rettigheder, der er 
forbundet med lovbestemte 
mindstelønninger eller beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster.

2. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis, og hvor det er 
relevant, de nødvendige foranstaltninger 
for at beskytte arbejdstagerne, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter, mod ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side og 
eventuelle negative følger af en klage, der 
er indgivet til arbejdsgiveren, eller af 
procedurer, der indledes med det formål at 
sikre overholdelse af de rettigheder, der er 
forbundet med lovbestemte 
mindstelønninger eller beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 281
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
arbejdstagerne, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter, mod ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side og 
eventuelle negative følger af en klage, der 
er indgivet til arbejdsgiveren, eller af 
procedurer, der indledes med det formål at 
sikre overholdelse af de rettigheder, der er 
forbundet med lovbestemte 
mindstelønninger eller beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
arbejdstagerne, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter, mod ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side og 
eventuelle negative følger af en klage, der 
er indgivet til arbejdsgiveren, eller af 
procedurer, der indledes med det formål at 
sikre overholdelse af de rettigheder, der er 
fastlagt i eksisterende national lovgivning 
eller kollektive overenskomster 
vedrørende beskyttelse af 
mindstelønninger.

Or. en
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Ændringsforslag 282
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
arbejdstagerne, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter, mod ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side og 
eventuelle negative følger af en klage, der 
er indgivet til arbejdsgiveren, eller af 
procedurer, der indledes med det formål at 
sikre overholdelse af de rettigheder, der er 
forbundet med lovbestemte 
mindstelønninger eller beskyttelse af 
mindstelønninger gennem kollektive 
overenskomster.

2. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
arbejdstagerne, herunder 
arbejdstagerrepræsentanter, mod ugunstig 
behandling fra arbejdsgiverens side og 
eventuelle negative følger af en klage, der 
er indgivet til arbejdsgiveren, eller af 
procedurer, der indledes med det formål at 
sikre overholdelse af de rettigheder, der er 
fastlagt i eksisterende national lovgivning 
eller kollektive overenskomster 
vedrørende beskyttelse af 
mindstelønninger.

Or. en

Ændringsforslag 283
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner for overtrædelse af nationale 
bestemmelser. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Medlemsstaterne fastsætter med forbehold 
for specifikke former for kompensation 
og/eller kontraktmæssige sanktioner i 
givet fald i regler om håndhævelsen af 
kollektive overenskomster regler om 
sanktioner for overtrædelse af eksisterende 
national lovgivning eller kollektive 
overenskomster vedrørende beskyttelse af 
mindstelønninger. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.
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Or. en

Ændringsforslag 284
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner for overtrædelse af nationale 
bestemmelser. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Sanktionerne, som medlemsstaterne 
fastsætter i overensstemmelse med deres 
nationale love og praksis skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Or. en

Ændringsforslag 285
Annika Bruna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for at indføre 
sanktioner mod enkeltpersoner, 
sammenslutninger eller virksomheder, 
som anvender sort arbejde, underbetalt 
arbejde eller arbejde uden sociale ydelser 
samt ansættelse af illegale arbejdstagere.

Or. fr

Ændringsforslag 286
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 12a
Små og mellemstore virksomheder 
Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen 
af dette direktiv undgå at pålægge 
administrative, økonomiske og retlige 
byrder af en sådan art, at de hæmmer 
oprettelse og udvikling af 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. es

Ændringsforslag 287
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan overlade det til 
arbejdsmarkedets parter at gennemføre 
dette direktiv, hvis arbejdsmarkedets parter 
i fællesskab anmoder herom. 
Medlemsstaterne tager i så fald alle 
nødvendige skridt til at sikre, at de 
resultater, der tilstræbes med dette 
direktiv, til enhver tid garanteres.

Medlemsstaterne kan overlade det til 
arbejdsmarkedets parter at gennemføre 
dette direktiv, hvis arbejdsmarkedets parter 
i fællesskab anmoder herom. 
Medlemsstaterne tager i så fald alle 
nødvendige skridt til at sikre, at 
forpligtelserne i dette direktiv, til enhver 
tid overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 288
Eugenia Rodríguez Palop

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 
Rådet en rapport med en gennemgang af 
gennemførelsen af direktivet og foreslår 

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

Or. en

Ændringsforslag 289
Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 16 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikkeforringelse og gunstigere 
bestemmelser

Ikkeforringelse, undtagelse og gunstigere 
bestemmelser

Or. en

Ændringsforslag 290
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv udgør ikke en gyldig 
begrundelse for at sænke det generelle 
niveau af beskyttelse, som arbejdstagerne 
allerede har i medlemsstaterne.

1. Dette direktiv udgør ikke en gyldig 
begrundelse for at sænke det generelle 
niveau af beskyttelse, som arbejdstagerne 
allerede har i medlemsstaterne, uden at 
påvirke arbejdsmarkedets parters 
aftalefrihed til at forhandle og indgå 
kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 291
Annika Bruna

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv udgør ikke en gyldig 
begrundelse for at sænke det generelle 
niveau af beskyttelse, som arbejdstagerne 
allerede har i medlemsstaterne.

1. Dette direktiv ledsages af en 
bestemmelse, som forhindrer nedsættelsen 
af det niveau af beskyttelse, som 
arbejdstagerne allerede har i 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 292
Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes adgang til at anvende 
eller indføre love og administrative 
bestemmelser, der er gunstigere for 
arbejdstagerne, eller til at fremme eller 
tillade anvendelsen af kollektive 
overenskomster, der er gunstigere for 
arbejdstagerne.

2. Medlemsstater, hvor 
lønfastsættelsen primært sker i form af 
kollektive overenskomster, undtages fra 
dette direktiv, idet dette direktiv ikke 
berører medlemsstaternes adgang til at 
anvende eller indføre love og 
administrative bestemmelser, der er 
gunstigere for arbejdstagerne, eller til at 
fremme eller tillade anvendelsen af 
kollektive overenskomster, der er 
gunstigere for arbejdstagerne.

Or. en

Ændringsforslag 293
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes adgang til at anvende 
eller indføre love og administrative 
bestemmelser, der er gunstigere for 
arbejdstagerne, eller til at fremme eller 

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes adgang til at anvende 
eller indføre love og administrative 
bestemmelser, der er gunstigere for 
arbejdstagerne, eller til at fremme eller 
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tillade anvendelsen af kollektive 
overenskomster, der er gunstigere for 
arbejdstagerne.

tillade anvendelsen af kollektive 
overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 294
Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
arbejdstageres rettigheder som følge af 
andre EU-retsakter.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 295
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne, 
undtagen Danmark og Sverige.

Or. en

Ændringsforslag 296
Pernille Weiss, Arba Kokalari

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne, 
undtagen Danmark og Sverige.
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Or. en


