
AD\561955DA.doc PE 353.426v03-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2004/0084(COD)

1.4.2005

UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemførelse af 
princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv
(KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

Rådgivende ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



PE 353.426v03-00 2/17 AD\561955DA.doc

DA

PA_Leg



AD\561955DA.doc 3/17 PE 353.426v03-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Formål

Forslaget til direktiv forener de direktiver, der sikrer en gennemførelse af princippet om lige 
løn mellem mænd og kvinder (herunder ligebehandling i de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger), og direktiverne om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med 
adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår såvel som 
direktivet om bevisbyrden, nærmere betegnet:

- direktiv 75/117/EØF (lige løn til mænd og kvinder)

- direktiv 76/207/EØF (gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse 
samt arbejdsvilkår, som ændret ved direktiv 2002/73/EF)

- direktiv 86/378/EØF (gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, som ændret ved 
direktiv 96/97/EF)

- direktiv 97/80/EF (bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af 
køn).

Formålet med forslaget til et nyt "omarbejdet" direktiv er:

- at forenkle og kodificere fællesskabslovgivningen om ligebehandling af mænd og 
kvinder

- at øge klarheden og retssikkerheden ved at forelægge én enkelt og sammenhængende 
tekst i lyset af bestræbelserne på generelt at gøre Den Europæiske Union mere åben og 
tilgængelig for de europæiske borgere

- at afspejle Domstolens retspraksis på ligebehandlingsområdet.

I. Baggrund

Nødvendigheden af at udnytte den europæiske arbejdsstyrkes produktionspotentiale til fulde 
er nøglen til at opfylde de overordnede målsætninger i Lissabon-strategien. For at denne 
strategi skal lykkes, er det afgørende at forøge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet og at 
yde en indsats for at udrydde forskellene mellem kønnene på alle områder i samfundet.

Selv om kvindernes erhvervsfrekvens er steget, er forskellen mellem mænd og kvinder i 
beskæftigelse stadig meget høj (17,2 procentpoint)1. Kvinder med et lavt uddannelsesniveau 
og ældre kvinder har stadig en lavere erhvervsfrekvens.

Lønforskellen mellem kønnene er stadig på gennemsnitligt 16 % i EU og har praktisk taget 
ikke ændret sig i de senere år. Denne skævhed skyldes navnlig forskelle i kønnenes deltagelse 

  
1 Kommissionens rapport om ligestilling mellem mænd og kvinder, 2004, KOM(2004)0115.
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på arbejdsmarkedet, forskellige karriere- og lønstrukturer mellem kønnene og kønsopdelingen 
på arbejdsmarkedet - den omstændighed, at kvinder hovedsagelig er beskæftiget i job, der pr. 
tradition anses for mindre prestigefyldte.

Selv om Lissabon-topmødets målsætning om en erhvervsfrekvens for kvinder på 60% 
virkeliggøres inden 2010, vil der ikke være tale om øget ligestilling mellem mænd og kvinder, 
hvis en stor del af kvinderne er beskæftiget i dårligt lønnede og undervurderede job.

Derfor er det nødvendigt at tage en række grundlæggende kriterier op til fornyet overvejelse 
for at opnå, at mænd og kvinder ligestilles på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.

II. Mere effektive foranstaltninger

Princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde er forankret i EF-traktatens 
artikel 141. Domstolen har fortolket dette princip som "princippet om lige løn for mænd og 
kvinder for arbejde af samme værdi"; det er netop denne idé, som har dannet grundlag for 
omarbejdningen af direktiverne.

Et vigtigt redskab, hvis anvendelse vil føre til et gennemskueligt arbejdsmarked, udgøres af 
det i forslaget omtalte "faglige klassifikationssystem" til jobevaluering, der er baseret på 
objektive og ikke-kønsspecifikke kriterier, og som indebærer garanti mod alle former for 
forskelsbehandling.

En forøgelse af beskæftigelsen går hånd i hånd med muligheden for at forene familieliv og 
arbejdsliv (se Kommissionens rapport fra 2003). Derfor skal der ved dette direktiv dels sikres 
beskyttelse af mænd og kvinder, der ønsker at få børn eller har små børn, eller som har 
personer i deres varetægt, der kræver særlig pleje, dels tages hensyn til de særlige vilkår for 
kvinder under og efter svangerskabet, således at disse personer ikke forskelsbehandles, da de 
beskrevne situationer gør dem mere sårbare i arbejdslivets barske realitet.

Det er nødvendigt at gøre de forholdsregler, medlemsstaterne træffer, mere effektive for at 
sikre en bedre anvendelse af principperne om lige løn og ligebehandling, således at enhver 
person, der har lidt skade, fordi de nævnte principper er blevet krænket, kan gøre sine 
rettigheder gældende og få dem anerkendt på grundlag af en retsprocedure i den pågældende 
medlemsstat.

Den rådgivende ordfører går ind for, at effektiviteten af de foranstaltninger, der fastsættes ved 
dette direktiv, kontrolleres og vurderes regelmæssigt, idet medlemsstaterne forpligtes til at 
forelægge oplysninger om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til adgang til 
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse og arbejdsvilkår i rapporter og statistikker 
om udviklingen på arbejdsmarkedet på både nationalt og europæisk niveau.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) Chikane i forbindelse med en persons 
køn og sexchikane er i strid med princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder og 
bør derfor anses for forskelsbehandling på 
grundlag af køn i dette direktivs forstand.
Disse former for forskelsbehandling 
forekommer ikke kun på arbejdspladsen, 
men også i forbindelse med adgang til 
beskæftigelse og til erhvervsuddannelse.

(6) Chikane og sexchikane er i strid med 
princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder og bør derfor anses for 
forskelsbehandling på grundlag af køn i 
dette direktivs forstand. Disse former for 
forskelsbehandling forekommer ikke kun på 
arbejdspladsen, men også i forbindelse med 
adgang til beskæftigelse og til 
erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 2
Betragtning 7

(7) I den forbindelse bør arbejdsgiverne og 
de ansvarlige for erhvervsuddannelserne 
tilskyndes til at træffe foranstaltninger til 
bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn og 
navnlig til at træffe foranstaltninger til 
forebyggelse af chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis.

(7) I den forbindelse bør arbejdsgiverne og 
de ansvarlige for erhvervsuddannelserne 
tilskyndes til at træffe foranstaltninger til 
bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn og 
navnlig til at træffe foranstaltninger til 
forebyggelse af chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen og i forbindelse med adgang 
til beskæftigelse og erhvervsuddannelse i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis.

Begrundelse

Chikane og sexchikane foregår ikke kun på arbejdspladsen, men finder også sted i forbindelse 
med adgang til beskæftigelse og erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 3
Betragtning 8

(8) Princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, jf. traktatens 
artikel 141, udgør et væsentligt aspekt af 
princippet om ligebehandling af mænd og 

(8) Princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, som forankret 
i traktatens artikel 141 og derpå overtaget i 
EF-Domstolens faste retspraksis, udgør et 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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kvinder. Der bør derfor fastsættes nærmere 
bestemmelser om gennemførelsen heraf.

væsentligt aspekt af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder og er en 
vigtig og umistelig del af gældende EU-ret 
vedrørende ligestilling. Der bør derfor 
fastsættes nærmere bestemmelser om 
gennemførelsen heraf.

Ændringsforslag 4
Betragtning 24

(24) Da retten til effektiv retsbeskyttelse er 
grundlæggende, bør det sikres, at 
arbejdstagerne fortsat er omfattet af denne 
beskyttelse selv efter ophør af det forhold, 
der har givet anledning til den påståede 
tilsidesættelse af princippet om 
ligebehandling.

(24) Da retten til effektiv retsbeskyttelse er 
grundlæggende, bør det sikres, at 
arbejdstagerne fortsat er omfattet af denne 
beskyttelse selv efter ophør af det forhold, 
der har givet anledning til den påståede 
tilsidesættelse af princippet om 
ligebehandling. Den samme beskyttelse bør 
gælde for en arbejdstager, der er part i en 
sag eller afgiver vidneforklaring til fordel 
for en person, der er beskyttet af dette 
direktiv.

Ændringsforslag 5
Afsnit I, artikel 1, stk. 2, litra a, b og c

a) adgang til beskæftigelse, herunder 
forfremmelse, og til erhvervsuddannelse

a) arbejdsvilkår, herunder løn

b) arbejdsvilkår, herunder løn b) erhvervstilknyttede sociale
sikringsordninger

c) erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger.

c) adgang til beskæftigelse, herunder 
forfremmelse, og til erhvervsuddannelse.

Begrundelse

Det er nødvendigt at ændre rækkefølgen af de nævnte områder for at sikre samme rækkefølge 
som i afsnit II og derved bevare rækkefølgen af kapitlerne i afsnit II.

Ændringsforslag 6
Afsnit I, artikel 2, stk. 1, litra b

b) "indirekte forskelsbehandling": at en 
tilsyneladende neutral bestemmelse, 
betingelse eller praksis stiller personer af det 
ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til 

b) "indirekte forskelsbehandling":
- at en tilsyneladende neutral bestemmelse, 
betingelse eller praksis stiller personer af det 
ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til 
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personer af det andet køn, medmindre den 
pågældende bestemmelse, betingelse eller 
praksis er objektivt begrundet i et legitimt 
mål, og midlerne til at opfylde det er 
hensigtsmæssige og nødvendige.

personer af det andet køn, medmindre den 
pågældende bestemmelse, betingelse eller 
praksis er objektivt begrundet i et legitimt 
mål, og midlerne til at opfylde det er 
hensigtsmæssige og nødvendige;

- mindre fordelagtig behandling af en 
kvinde på grund af svangerskab eller 
barselsorlov inden for betydningen af 
direktiv 92/85/EF.

Ændringsforslag 7
Afsnit I, artikel 2, stk. 1, litra c

c) "chikane": at der udvises en uønsket 
adfærd i relation til en persons køn med det 
formål eller den virkning at krænke denne
persons værdighed og skabe et truende, 
fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller 
ubehageligt klima

c) "chikane": at der udvises en uønsket 
adfærd med det formål eller den virkning at 
krænke en persons værdighed og skabe et 
truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima

Begrundelse

Chikane skal ikke sættes i relation til en persons køn.

Ændringsforslag 8
Afsnit I, artikel 2, stk. 1, litra d

d) "sexchikane": at der udvises enhver form 
for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk 
adfærd med seksuelle undertoner med det 
formål eller den virkning at krænke en 
persons værdighed, navnlig ved at skabe et 
truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima

d) "sexchikane": at der udvises enhver form 
for uønsket verbal, fysisk eller anden
adfærd med seksuelle undertoner med det 
formål eller den virkning at krænke en 
persons værdighed, navnlig ved at skabe et 
truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima

Begrundelse

Der er ingen forskel mellem fysisk og ikke-verbal adfærd.

Ændringsforslag 9
Afsnit I, artikel 2, stk. 1, litra e

e) "løn": den almindelige grund- eller 
minimumsløn og alle andre ydelser, som 

e) "løn": den almindelige løn og alle andre 
ydelser, som arbejdstageren som følge af 
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arbejdstageren som følge af arbejdsforholdet 
modtager direkte eller indirekte fra 
arbejdsgiveren i penge eller naturalier

arbejdsforholdet modtager direkte eller 
indirekte fra arbejdsgiveren i penge eller 
naturalier

Begrundelse

Der er tale om løn generelt og ikke kun grund- eller minimumsløn.

Ændringsforslag 10
Afsnit I, artikel 2, stk. 1, litra f a (nyt)

(fa) "forfremmelse": avancement i rang 
eller ansvarsområde, herunder de forhold, 
under hvilke der meddeles 
forfremmelsesmuligheder og tildeles 
forfremmelse,

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at give en definition af forfremmelse for at sikre, at begrebet 
ikke kan misbruges til at omgå krav om lige muligheder.

Ændringsforslag 11
Afsnit I, artikel 2, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) enhver ulige behandling af en kvinde i 
forbindelse med svangerskab, barselsorlov 
eller adoption.

Begrundelse

For at gøre teksten mere klar og gøre det lettere at læse direktivet er det nødvendigt, at de 
forskellige situationer, der betragtes som forskelsbehandling, og som er defineret i direktiv 
2002/73/EF om ændring af direktiv 92/85/EF, samles i én enkelt artikel. Det er også ønskeligt 
at lade adoption være omfattet af bestemmelserne, som det er tilfældet i direktiv 96/34/EF.

Ændringsforslag 12
Afsnit I, artikel 3, stk. 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på den 
erhvervsaktive del af befolkningen, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende, 
arbejdstagere, der midlertidigt er uden 
arbejde på grund af sygdom, svangerskab og 
fødsel, ulykke eller ufrivillig arbejdsløshed, 
og personer, der søger arbejde, på 

1. Dette direktiv finder anvendelse på den 
erhvervsaktive del af befolkningen, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende, 
arbejdstagere, der midlertidigt er uden 
arbejde på grund af sygdom, svangerskab og 
fødsel, barselsorlov til begge køn eller orlov 
af familiemæssige årsager, ulykke eller 
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pensionerede og invalide arbejdstagere samt 
på disse arbejdstageres ydelsesberettigede 
pårørende, i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis.

ufrivillig arbejdsløshed, og personer, der 
søger arbejde, på pensionerede og invalide 
arbejdstagere samt på disse arbejdstageres 
ydelsesberettigede pårørende, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis.

Begrundelse

Direktivet skal yde beskyttelse til både mænd og kvinder i deres rolle som forældre.

Ændringsforslag 13
Afsnit II, kapitel 1, artikel 4

For samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, afskaffes enhver 
forskelsbehandling med hensyn til køn for så 
vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, 
der kan tilskrives én og samme kilde.

For samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, afskaffes enhver 
forskelsbehandling med hensyn til køn for så 
vidt angår alle lønelementer og lønvilkår.

Ændringsforslag 14
Afsnit II, kapitel 2, artikel 8, stk. 1, litra d

d) forskellige regler for tilbagebetaling af 
bidrag, med undtagelse af hvad der er fastsat 
i litra h), i) og j), når arbejdstageren forlader 
ordningen uden at have opfyldt 
betingelserne for at få udbetalt 
langtidsydelser med opsættende virkning

d) forskellige regler for tilbagebetaling af 
bidrag, med undtagelse af hvad der er fastsat 
i litra h) og j), når arbejdstageren forlader 
ordningen uden at have opfyldt 
betingelserne for at få udbetalt 
langtidsydelser med opsættende virkning

Begrundelse

Litra i) nævnes som en undtagelse fra ligestillingsprincippet. Det er en fejl, der skyldes, at 
litra i) direktiv 96/97/EF bestod af to dele:

1) det nuværende litra i) "forskellige bidragsniveauer for lønmodtagerne"

2) det nuværende litra j) "forskellige bidragsniveauer for arbejdsgiverne, bortset fra: (…)".

I det foreliggende forslag har Kommissionen opdelt litra i) i ovennævnte direktiv i to særskilte 
litraer.

Ændringsforslag 15
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Afsnit II, kapitel 2, artikel 8, stk. 1, litra g

g) regler, der suspenderer rettigheder eller 
adgangen til erhvervelse af rettigheder under 
lovbestemt eller overenskomstmæssig 
barselorlov eller orlov af familiemæssige 
årsager, som betales af arbejdsgiveren

g) regler, der suspenderer rettigheder eller 
adgangen til erhvervelse af rettigheder under 
lovbestemt eller overenskomstmæssig 
barselorlov, forældreorlov, adoptionsorlov
eller orlov af familiemæssige årsager, som 
betales af arbejdsgiveren

Begrundelse

Begrebet barselsorlov adskiller sig fra begrebet forældreorlov, der defineres som en orlov, 
der bevilges arbejdstagere, mænd såvel som kvinder, i forbindelse med et barns fødsel eller i 
forbindelse med adoption af et barn, for at den pågældende kan passe dette barn i mindst tre 
måneder, indtil barnet har nået en nærmere fastsat alder, der kan være op til otte år, og som 
fastlægges af medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter (paragraf 2, stk. 1, i 
rammeaftale vedrørende forældreorlov, vedføjet Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om 
den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS).

Ændringsforslag 16
Afsnit II, kapitel 2, artikel 8, stk. 1, litra k

k) forskellige normer eller normer, der kun 
gælder for det ene køn, med undtagelse af 
hvad der er fastsat i litra h), i) og j), for 
erhvervelse eller bevarelse af retten til at få 
udbetalt ydelser med opsættende virkning, 
når den pågældende forlader ordningen.

k) forskellige normer eller normer, der kun 
gælder for det ene køn, med undtagelse af 
hvad der er fastsat i litra h) og j), for 
erhvervelse eller bevarelse af retten til at få 
udbetalt ydelser med opsættende virkning, 
når den pågældende forlader ordningen.

Begrundelse

Litra i) nævnes som en undtagelse fra ligestillingsprincippet. Det er en fejl, der skyldes, at 
litra i) direktiv 96/97/EF bestod af to dele:

1) det nuværende litra i) "forskellige bidragsniveauer for lønmodtagerne"

2) det nuværende litra j) "forskellige bidragsniveauer for arbejdsgiverne, bortset fra: (…)".

I det foreliggende forslag har Kommissionen opdelt litra i) i ovennævnte direktiv i to særskilte 
litraer.

Ændringsforslag 17
Afsnit II, kapitel 3, artikel 13, stk. 1, litra c

c) ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder 
afskedigelse, samt løn, som omhandlet i 

c) ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder 
afskedigelse, samt løn, som omhandlet i 
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dette direktiv dette direktiv og i traktatens artikel 141

Ændringsforslag 18
Afsnit II, kapitel 3, artikel 14

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
vedtage foranstaltninger i overensstemmelse 
med traktatens artikel 141, stk. 4, for i 
praksis at sikre fuld ligestilling mellem 
mænd og kvinder som erhvervsaktive.

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
vedtage foranstaltninger i overensstemmelse 
med traktatens artikel 141, stk. 4, som f.eks. 
tiltag til fremme af muligheden for 
børnepasning og pleje af andre afhængige 
personer, for i praksis at sikre fuld 
ligestilling mellem mænd og kvinder som 
erhvervsaktive, bl.a. i forbindelse med 
adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse og forfremmelse og 
med hensyn til arbejdsvilkår.

Begrundelse

Mulighed for børnepasning er af stigende betydning for at sikre lige muligheder. Det er yderst 
vigtigt at præcisere de tilfælde, hvor ligestillingsprincippet skal finde anvendelse.

Ændringsforslag 19
Afsnit II, kapitel 3, artikel 15, stk. 1

1. Enhver ulige behandling af en kvinde i 
forbindelse med svangerskab eller 
barselsorlov udgør forskelsbehandling som 
defineret i dette direktiv.

udgår

Ændringsforslag 20
Afsnit II, Kapitel 3, artikel 15, stk. 2

2. En kvinde på barselsorlov har efter 
udløbet af barselsorloven ret til at vende 
tilbage til det samme eller et tilsvarende 
arbejde med betingelser og vilkår, som ikke 
er mindre gunstige for hende, og til at nyde 
godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, 
som hun ville have været berettiget til under 
sit fravær.

En kvinde på barselsorlov har efter udløbet 
af barselsorloven eller efter et fravær i 
direkte tilknytning eller tilslutning til en 
adoption eller en forældreordov ret til at 
vende tilbage til det samme eller et 
tilsvarende arbejde med betingelser og 
vilkår, som ikke er mindre gunstige for 
hende, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som hun ville 
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have været berettiget til under sit fravær.

Begrundelse

Artikel 15, stk. 1, er flyttet til artikel 2, stk. 2, litra b)a (nyt) under afsnit I, almindelige 
bestemmelser, for at samle alle situationer, der betragtes som forskelsbehandling, i én enkelt 
artikel.
Det er nødvendigt at sikre, at retten til barselsorlov og forældreorlov har fuld virkning, ved at 
beskytte forældre mod forskelsbehandling på en effektiv måde, når de udnytter de rettigheder, 
de har fået tildelt i medfør af national lovgivning. Kvinder og mænd bør nyde samme 
beskyttelse, når de vender tilbage til deres arbejde efter en orlov, hvor de har passet deres 
små børn. Dette ændringsforslag er direkte baseret på et ændringsforslag fra Europa-
Parlamentet til artikel 1, nr. 2), (vedrørende artikel 2, nr. 7 i direktiv 76/207/EØF) i direktiv 
2002/73/EF om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår.

Ændringsforslag 21
Afsnit III, kapitel 1, artikel 18

Medlemsstaterne indfører i deres nationale 
retsorden de nødvendige bestemmelser for at 
sikre en reel og effektiv erstatning eller 
godtgørelse efter medlemsstatens afgørelse 
for tab og skader, der er påført en person 
som følge af forskelsbehandling på 
grundlag af køn, således at det har en 
præventiv virkning og står i et rimeligt 
forhold til det tab, den pågældende har lidt.
En sådan erstatning eller godtgørelse kan 
ikke begrænses til et på forhånd fastsat 
maksimum, medmindre arbejdsgiveren kan 
bevise, at den eneste skade, som en ansøger 
til et job har lidt som følge af 
forskelsbehandling i dette direktivs 
betydning er, at den pågældendes ansøgning 
ikke er blevet behandlet.

Medlemsstaterne indfører i deres nationale 
retsorden de nødvendige bestemmelser for at 
sikre effektive sanktioner, der står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
præventiv virkning, i tilfælde af 
handlinger, der strider mod forpligtelserne 
i henhold til dette direktiv. Enhver
erstatning eller godtgørelse for tab og 
skader, der er påført en person som følge af 
en behandling, som er i modstrid med dette 
direktiv, skal være reel og effektiv og stå i et 
rimeligt forhold til det påførte tab og kan 
ikke begrænses til et på forhånd fastsat 
maksimum, medmindre arbejdsgiveren kan 
bevise, at den eneste skade, som en ansøger 
til et job har lidt som følge af 
forskelsbehandling i dette direktivs 
betydning er, at den pågældendes ansøgning 
ikke er blevet behandlet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse artiklen til kapitel 3 i begrundelsen til 
direktivforslaget "3. FORANSTALTNINGERNE I DIREKTIVFORSLAGET", nærmere 
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betegnet følgende punkt i den angivne liste over de "væsentligste fornyelser" i forslaget:
"udvidelse af retspraksis om sanktioner/straf til at omfatte alle områder, der er dækket af 
dette forslag – i tråd med ændringerne i direktiv 2002/73/EF – (jf. artikel 18 og 26 i dette 
forslag)", og til følgende passus i afsnit IV: GENNEMFØRELSE: "Dette afsnit (…) pålægger 
medlemsstaterne at sørge for et system bestående af effektive sanktioner, der står i et rimeligt 
forhold, som virker afskrækkende, og som skal anvendes ved overtrædelser af de rettigheder, 
der gives i henhold til dette direktiv for at sikre den fulde virkning i praksis af direktivet 
(effektiv virkning). Medlemsstaterne pålægges også at underrette Kommissionen om de 
bestemmelser, der vedtages på dette område".

Ændringsforslag 22
Afsnit III, kapitel 2, artikel 22, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med nationale traditioner 
og national praksis passende foranstaltninger 
for at tilskynde til dialog mellem 
arbejdsmarkedets parter med henblik på at 
fremme ligebehandling, herunder gennem 
tilsyn med praksis på arbejdspladserne, 
kollektive overenskomster, regler for god 
opførsel, forskning eller udveksling af 
erfaringer og god praksis.

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med nationale traditioner 
og national praksis passende foranstaltninger 
for at tilskynde til dialog mellem 
arbejdsmarkedets parter med henblik på at 
fremme ligebehandling, herunder gennem 
tilsyn med praksis på arbejdspladserne i 
forbindelse med faglig videreuddannelse og 
adgang til beskæftigelse og forfremmelse 
og endvidere gennem tilsyn med kollektive 
overenskomster, regler for god opførsel, 
forskning eller udveksling af erfaringer og 
god praksis.

Ændringsforslag 23
Afsnit III, kapitel 2, artikel 22, stk. 3

3. Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis arbejdsgiverne 
til på organiseret og systematisk vis at 
fremme ligestilling mellem kvinder og 
mænd på arbejdspladsen.

3. Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis arbejdsgiverne 
til på organiseret og systematisk vis at 
fremme ligestilling mellem kvinder og 
mænd under faglig videreuddannelse og i 
forbindelse med adgang til beskæftigelse, 
forfremmelse og arbejdsvilkår.

Ændringsforslag 24
Afsnit IV, artikel 24, litra b

b) at bestemmelser, der strider mod 
princippet om ligebehandling, i kontrakter 
eller kollektive overenskomster, lønskalaer, 

b) at bestemmelser, der strider mod 
princippet om ligebehandling, i individuelle 
eller kollektive kontrakter om fuldtids- eller 
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lønaftaler, virksomheders 
personaleregler, virksomheders interne 
reglementer og vedtægter for selvstændige 
erhverv og fag samt for arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer, individuelle 
arbejdskontrakter eller andre ordninger 
erklæres eller kan erklæres ugyldige eller 
ændres

deltidsansættelse eller kollektive 
overenskomster, lønskalaer, lønaftaler, 
stillingsbetegnelser, virksomheders 
personaleregler, virksomheders interne 
reglementer og vedtægter for selvstændige 
erhverv og fag samt for arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer, individuelle 
arbejdskontrakter eller andre ordninger 
erklæres ugyldige eller ændres

Ændringsforslag 25
Afsnit IV, artikel 27

Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis 
arbejdsgiverne og de ansvarlige for adgang 
til erhvervsuddannelse til at træffe
foranstaltninger til forebyggelse af enhver 
form for forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen.

1. Medlemsstaterne garanterer, at der i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis træffes
foranstaltninger til forebyggelse af enhver 
form for chikane, navnlig sexchikane, under 
faglig videreuddannelse og i forbindelse 
med adgang til beskæftigelse og 
forfremmelse samt på arbejdspladsen.

Ændringsforslag 26
Afsnit IV, artikel 27, stk. 1 a (nyt)

1a. Som led i de forpligtelser, der påhviler 
dem, tilskyndes arbejdsgiverne og de 
ansvarlige for adgang til faglig 
videreuddannelse til at træffe de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 
ovenfor.

Ændringsforslag 27
Afsnit IV, artikel 28

Gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv er under ingen omstændigheder 
tilstrækkelig grund til at berettige en 
nedsættelse af niveauet for 
arbejdstagerbeskyttelsen på det område, der 
er dækket af direktivet, uden at dette dog 
indskrænker medlemsstaternes ret til under 

1. Gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv er under ingen omstændigheder 
tilstrækkelig grund til at berettige en 
nedsættelse af niveauet for 
arbejdstagerbeskyttelsen på det område, der 
er dækket af direktivet, uden at dette dog 
indskrænker medlemsstaternes ret til under 
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hensyn til situationens udvikling at indføre 
love og administrative bestemmelser, som er 
forskellige fra dem, der gælder på 
tidspunktet for direktivets meddelelse, 
forudsat at direktivet overholdes.

hensyn til situationens udvikling at indføre 
love og administrative bestemmelser, som er 
forskellige fra dem, der gælder på 
tidspunktet for direktivets meddelelse, 
forudsat at direktivet overholdes.

2. Medlemsstaterne kan indføre eller 
opretholde bestemmelser, der er mere 
gunstige for beskyttelsen af princippet om 
lige muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder end de bestemmelser, der 
er fastsat ved dette direktiv.

Begrundelse

Hvis de ønsker det, skal medlemsstaterne kunne indføre en gunstigere lovgivning på 
ligestillingsområdet, for at beskyttelsesniveauet bliver så højt som muligt.

Ændringsforslag 28
Afsnit IV, artikel 30

Medlemsstaterne sørger for, at de 
foranstaltninger, der træffes i medfør af dette 
direktiv, samt de allerede gældende 
bestemmelser på området bringes til alle 
berørte personers kendskab på enhver egnet 
måde, f.eks. på arbejdsstedet.

Medlemsstaterne sørger for, at de 
foranstaltninger, der træffes i medfør af dette 
direktiv, samt de allerede gældende 
bestemmelser på området bringes til alle 
berørte personers kendskab på enhver egnet 
måde, f.eks. på arbejdsstedet og i 
forbindelse med adgang til beskæftigelse, 
faglig videreuddannelse og forfremmelse.

Ændringsforslag 29
Afsnit V, artikel 31, stk. 2

2. Uden at det berører stk. 1, meddeler 
medlemsstaterne hvert fjerde år 
Kommissionen teksten vedrørende alle 
foranstaltninger, som de vedtager i medfør 
af traktatens artikel 141, stk. 4, samt 
rapporter om disse foranstaltninger og deres 
gennemførelse. På grundlag af disse 
oplysninger vedtager og offentliggør 
Kommissionen hvert fjerde år en beretning, 
der indeholder en sammenlignende 
vurdering af alle disse foranstaltninger under 
hensyntagen til erklæring 28 til Amsterdam-

2. Uden at det berører stk. 1, meddeler 
medlemsstaterne hvert andet år 
Kommissionen teksten vedrørende alle 
foranstaltninger, som de vedtager i medfør 
af traktatens artikel 141, stk. 4, samt 
rapporter om disse foranstaltninger og deres 
gennemførelse. På grundlag af disse 
oplysninger vedtager og offentliggør 
Kommissionen hvert andet år en beretning, 
der indeholder en sammenlignende 
vurdering af alle disse foranstaltninger under 
hensyntagen til erklæring 28 til Amsterdam-
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traktaten. traktaten.

Begrundelse

De foranstaltninger, medlemsstaterne træffer til gennemførelse af dette direktiv, skal anføres i 
de nationale beskæftigelsesplaner, der hvert år forelægges Kommissionen. Det vil gøre det 
muligt at samle alle nationale beskæftigelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger på 
ligestillingsområdet, i én samlet tekst.
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