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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 17
Betragtning 2

(2) Ligestilling mellem mænd og kvinder er 
et grundlæggende princip i
fællesskabsretten, som Fællesskabet i 
henhold til traktatens artikel 2 og artikel 3, 
stk. 2, skal fremme i alle sine aktiviteter.

(2) Ligestilling mellem mænd og kvinder er 
et grundlæggende princip i EF-traktatens
artikel 2 og artikel 3, stk. 2, og i Domstolens 
retspraksis. Disse traktatbestemmelser gør 
ligestilling mellem mænd og kvinder til en 
opgave for Fællesskabet og noget, det 
tilstræber, og pålægger Fællesskabet en 
positiv forpligtelse til i alle sine aktiviteter at 
fremme denne ligestilling.

Or. en

Begrundelse

Det grundlæggende princip er ikke et princip om "ligebehandling" men "ligestilling" mellem 
mænd og kvinder (artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i EF-traktaten, artikel 23 i chartret om 
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grundlæggende rettigheder, betragtning 4 i direktiv 2004/113. Sætningen: "Disse 
traktatbestemmelser gør ligestilling mellem mænd og kvinder til en opgave for Fællesskabet
og noget, det tilstræber", som er medtaget i betragtning 4 i præamblen til direktiv 2002/73, 
bør ikke slettes, fordi den udtrykker arten og den grundlæggende betydning af ligestilling 
mellem mænd og kvinder som formuleret i traktaten. Dette er grunden til, at sætningen 
medtages i betragtning 5 i direktiv 2004/113.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 18
Betragtning 2

(2) Ligestilling mellem mænd og kvinder er 
et grundlæggende princip i 
fællesskabsretten, som Fællesskabet i 
henhold til traktatens artikel 2 og artikel 3, 
stk. 2, skal fremme i alle sine aktiviteter.

(2) Ligestilling mellem mænd og kvinder er 
et grundlæggende princip i 
fællesskabsretten, som Fællesskabet i 
henhold til traktatens artikel 2 og artikel 3, 
stk. 2, skal fremme i alle sine aktiviteter. 
Ligestilling omfatter ligestilling for de 
personer, som gennemgår et kønsskifte.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er påkrævet for at sikre, at Domstolens afgørelser, hvori det hedder, at 
transseksuelles rettigheder bør beskyttes, overholdes. Jf. også den nye artikel 2, stk. 2, litra c 
(ny). Sag C-13/94 P mod S og Cornwall County Council, Sml. 1996-I, s. 2143, og sag C-
117/01 K.B. mod National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health 
af 7. januar 2004.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 19
Betragtning 4

(4) Artikel 21 og 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder forbyder ligeledes 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
stadfæster retten til ligebehandling af mænd 
og kvinder på alle områder, herunder i 
forbindelse med beskæftigelse, arbejde og 
løn.

(4) Artikel 21 og 23 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder forbyder ligeledes 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
stadfæster retten til ligebehandling af mænd 
og kvinder på alle områder, herunder i 
forbindelse med beskæftigelse, arbejde, løn
og rimelig forældreorlov som hver 
forælders individuelle ret.

Or. en



AM\565760DA.doc 3/37 PE 357.804v01-00

DA

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med direktivet om forældreorlov (96/34/EF), som indeholder 
bestemmelser om forældreorlov som hver forælders individuelle ret.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 20
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 i forbindelse med en persons 
køn og sexchikane er i strid med princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder og 
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 og videreuddannelse. 
Disse former for forskelsbehandling bør 
derfor forbydes. Såfremt de vedvarer, bør 
de være genstand for afskrækkende og 
proportionelle sanktioner fra domstolenes 
side.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget refererer til EF-traktatens artikel 13, 137 og 141 og Domstolens retspraksis, 
hvorefter afskaffelsen af forskelsbehandling på grundlag af køn er en grundlæggende 
rettighed.

Ændringsforslag af Emine Bozkurt

Ændringsforslag 21
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 

(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, også 
forskelsbehandling af den særligt sårbare 
gruppe af kvinder fra etniske mindretal, og 
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arbejdspladsen i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis.

navnlig til at træffe foranstaltninger til 
forebyggelse af chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen og ved adgang til 
beskæftigelse og erhvervsuddannelse i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis.

Or. nl

Begrundelse

Kvinder fra etniske mindretal forskelsbehandles ofte dobbelt, både som følge af deres køn og 
deres oprindelse. Som et led i ligebehandlingen af mænd og kvinder bør denne gruppe heller 
ikke glemmes.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 22
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, i forbindelse med adgang til 
beskæftigelse og til erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis.

Or. fr

Begrundelse

Chikane og sexchikane forekommer ikke blot på arbejdspladsen, men også i forbindelse med 
adgang til beskæftigelse og til erhvervsuddannelse og videreuddannelse.

Ændringsforslag af Anne Van Lancker and Christa Prets

Ændringsforslag 23
Betragtning 9 a (ny)
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(9a) Medlemsstaterne behandler i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
problemet med de fortsatte kønsspecifikke 
lønforskelle og tydelige opdeling mellem 
mænd og kvinder på arbejdsmarkedet via 
fleksible arbejdstidsordninger, som gør det 
muligt for mænd og kvinder at forene 
familiære og arbejdsmæssige forpligtelser 
bedre; dette omfatter rimelige ordninger 
om forældreorlov, som hver forældre kan 
udnytte, og tilgængelige og økonomisk 
overkommelige børnepasningsfaciliteter og 
pleje af personer, over for hvem der er 
forsørgerpligt. 

Or. en

Begrundelse

Kravet om ligestilling af mænd og kvinder medfører ændringer, som gælder for begge, både 
mænd og kvinder. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter sikrer, at der vedtages strategier, som gør ligestilling af begge køn 
til en realitet.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 24
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Medlemsstaterne bør i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter modvirke 
problemet med de vedvarende kønsbestemte 
lønforskelle og de stadig udprægede 
kønsforskelle på arbejdsmarkedet gennem 
fleksible arbejdstidsbestemmelser, der gør 
det muligt for såvel mænd som kvinder 
bedre at kombinere familie og erhverv; 
dette omfatter passende bestemmelser om 
forældreorlov, der kan benyttes af begge 
forældreparter, samt andre former for orlov 
af familiemæssige grunde, uden at dette 
dog bør skabe nye økonomiske eller andre 
former for rettigheder.

Or. fr
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Begrundelse

Formålet er at integrere alle former for orlov, som mænd og kvinder kan tage inden for 
rammerne af familielivet for at beskytte dem, uden at dette dog bør skabe nye økonomiske 
eller andre former for rettigheder. 

Ændringsforslag af Anne Van Lancker and Christa Prets

Ændringsforslag 25
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Medlemsstaterne sikrer, at der 
indsamles nøjagtige oplysninger, 
der er relevante for anvendelsen af 
køn som en afgørende 
aktuarmæssig faktor, og at disse 
offentliggøres og ajourføres med 
regelmæssige mellemrum.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne i henhold til direktiv 2004/13 forelægger nøjagtige 
oplysninger, der er relevante for anvendelsen af køn som en afgørende aktuarmæssig faktor. 

Ændringsforslag af Anne Van Lancker and Christa Prets

Ændringsforslag 26
Betragtning 13 b (ny)

(13b) Alle oplysninger, som 
medlemsstaternes forelægger for 
Kommissionen i henhold til artikel 31, bør 
omfatte nøjagtige data, der er relevante for 
anvendelsen af køn som en afgørende 
aktuarmæssig faktor, og som skal 
indsamles, offentliggøres og ajourføres 
med regelmæssige mellemrum.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til en ny betragtning 13a.
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Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 27
Betragtning 15a (ny)

(15α) En forøgelse af antallet af kvinder 
med universitetsuddannelser i jobs, som 
svarer til deres fagområde eller 
uddannelsesniveau, er vigtigt for 
gennemførelsen af princippet om lige 
muligheder for og ligestilling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og 
erhverv.

Or. el

Begrundelse

Procentsatsen af universitetsuddannede kvinder er steget betydeligt til omkring 60% på 
indeværende tidspunkt. Imidlertid er stigningen i antallet af kvinder, som indtager højere 
stillinger, som svarer til deres uddannelsesniveau, forholdsvis lille. Ligestilling inden for 
beskæftigelse kræver lige muligheder for adgang til stillinger på et hvilket som helst niveau 
på arbejdsmarkedet. Følgelig er der ved ansættelsen af kvinder i stillinger, som de er 
overkvalificeret til, tale om en forskelsbehandling af dem.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 28
Betragtning 16

(16) I henhold til traktatens artikel 141, stk. 
4, er princippet om ligebehandling ikke til 
hinder for, at medlemsstater opretholder 
eller vedtager foranstaltninger, der tager 
sigte på at indføre specifikke fordele, der har 
til formål at gøre det lettere for det 
underrepræsenterede køn at udøve en 
erhvervsaktivitet eller at forebygge eller 
opveje ulemper i den erhvervsmæssige 
karriere. 

(16) I henhold til traktatens artikel 141, stk. 
4, og for at sikre fuld ligestilling mellem 
mænd og kvinder i praksis på 
arbejdsmarkedet er princippet om 
ligebehandling ikke til hinder for, at 
medlemsstater opretholder eller vedtager 
foranstaltninger, der tager sigte på at indføre 
specifikke fordele, der har til formål at gøre 
det lettere for det underrepræsenterede køn 
at udøve en erhvervsaktivitet eller at 
forebygge eller opveje ulemper i den 
erhvervsmæssige karriere. I betragtning af 
den nuværende situation og under 
hensyntagen til erklæring nr. 28 i 
Amsterdam-traktaten bør medlemsstaterne 



PE 357.804v01-00 8/37 AM\565760DA.doc

DA

i første række bestræbe sig på at forbedre 
kvindernes stilling på arbejdsmarkedet. 

Or. en

Begrundelse

Den første del af det første punktum i artikel 141, stk. 4, i EF-traktaten ("for at sikre fuld 
ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis på arbejdsmarkedet"), som viser, at positive 
foranstaltninger kan være et middel til at opnå reel ligestilling mellem kønnene, mangler og 
bør tilføjes. Henvisningen til erklæring nr. 28 som bilag til Amsterdam-traktaten, hvori det 
hedder, at "medlemsstaterne ... i første omgang (bør) bestræbe sig på at forbedre kvindernes 
stilling på arbejdsmarkedet", bør ikke slettes, eftersom den manglende ligestilling de facto 
hovedsageligt berører kvinder, og eftersom det er absolut nødvendigt i første omgang at 
udbedre denne mangel på ligestilling gennem positive foranstaltninger.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 29
Betragtning 18

(18) Domstolen har konsekvent anerkendt, at 
det er legitimt, for så vidt angår princippet 
om ligebehandling, at beskytte kvinder på 
grund af deres fysiologiske tilstand under 
graviditet og barsel. Nærværende direktiv 
anfægter derfor ikke Rådets direktiv 
92/85/EØF af 19. oktober 1992 om 
iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af sikkerheden og sundheden 
under arbejdet for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer.

(18) Domstolen har konsekvent anerkendt, at 
det er legitimt, for så vidt angår princippet 
om ligebehandling, at beskytte kvinder på 
grund af deres fysiologiske tilstand under 
graviditet og barsel såvel som via 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med barsel som et middel til at opnå reel 
ligestilling mellem kønnene. Nærværende 
direktiv anfægter derfor ikke Rådets direktiv 
92/85/EØF af 19. oktober 1992 om 
iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af sikkerheden og sundheden 
under arbejdet for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer, 
og Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 
om rammeaftale vedrørende forældreorlov.

Or. en

Begrundelse

Disse henvisninger er meget vigtige for en korrekt fortolkning af bestemmelserne i forbindelse 
med beskyttelse ved barsel og foreningen af familie og arbejde og endvidere for Europas 
fremtid, eftersom foranstaltninger i forbindelse med beskyttelse ved barsel og foreningen af 
familie og arbejdsliv er absolut nødvendige, hvis Unionens strategiske sociale og økonomiske 
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mål (Lissabon-strategien) skal nås, og hvis Unionens demografiske problemer, som ikke kun 
bringer dens fremtid men også dens evne til at overleve i fare, skal løses.. 

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 30
Punkt 19

(19) Af klarhedshensyn bør der endvidere 
eksplicit fastsættes bestemmelser om 
beskyttelsen af kvinders 
beskæftigelsesmæssige rettigheder under 
barselsorlov, navnlig deres ret til at vende 
tilbage til det samme eller et tilsvarende 
arbejde og til ikke at få dårligere arbejds- og 
ansættelsesvilkår, fordi de har taget en sådan 
orlov.

(19) Af klarhedshensyn bør der endvidere 
eksplicit fastsættes bestemmelser om 
beskyttelsen af kvinders 
beskæftigelsesmæssige rettigheder under 
barselsorlov, navnlig deres ret til at vende 
tilbage til det samme eller et tilsvarende 
arbejde og til ikke at få dårligere arbejds- og 
ansættelsesvilkår, fordi de har taget en sådan 
orlov, såvel som til at drage fordel af 
enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som 
de skulle have været berettiget til under 
deres fravær. 

Or. en

Begrundelse

Denne særlige rettighed afspejler Domstolens meget vigtige retspraksis, især sag C-136/95, 
Thibault, Sml. 1998-I, s. 2011, og gør den til en del af "den gældende fællesskabsret". 

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 31
Betragtning 20

(20) Effektiv gennemførelse af princippet af 
ligebehandling forudsætter, at 
medlemsstaterne indfører passende 
procedurer.

(20) Effektiv gennemførelse af princippet af 
ligebehandling forudsætter, at 
medlemsstaterne indfører passende 
procedurer, som f.eks. fremsendelse til 
Kommissionen af ajourførte statistikker 
vedrørende gennemførelsen af 
ligebehandlingsprincippet i national 
lovgivning og praksis.

Or. fr
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Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør begrebet "passende procedurer" præciseres; de bør omfatte 
procedurer for indsamling og offentliggørelse af information.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 32
Betragtning 20

(20) Effektiv gennemførelse af princippet af 
ligebehandling forudsætter, at 
medlemsstaterne indfører passende 
procedurer.

(20) Effektiv gennemførelse af princippet af 
ligebehandling forudsætter, at 
medlemsstaterne indfører passende 
procedurer, såsom procedurer for 
forelæggelse af ajourførte og korrekte 
statistikker for Kommissionen om 
udviklingen i gennemførelsen af princippet 
om ligebehandling i deres nationale 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 33
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. En arbejdstager, der 
forsvarer eller afgiver vidneudsagn for en 
person, som nyder beskyttelse i henhold til 
dette direktiv, bør nyde samme beskyttelse. 

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at kræve beskyttelse af kolleger til ofret for forskelsbehandling, som 
støtter ham/hende som vidner eller på anden måde, og som ofte også er ofre for uretfærdig 
behandling. Denne sætning var medtaget i direktiv 2002/73, da erfaringen og undersøgelser 
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har vist, at en alvorlig årsag til kvinders modvilje mod at søge hjælp hos domstolene eller 
endog hos kompetente administrative myndigheder, er manglen på beviser. Rent faktisk er 
kollegerne til ofret for forskelsbehandling lige så bange for uretfærdig behandling som ofret 
selv, og de undgår således at optræde som vidner i retten eller hos myndighederne.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 34
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. En arbejdstager, der 
forsvarer eller afgiver vidneudsagn for en 
person, som nyder beskyttelse i henhold til 
dette direktiv, bør nyde samme beskyttelse.

Or. fr

Begrundelse

Beskyttelsen af en arbejdstager, der forsvarer eller afgiver vidneudsagn for en person, som 
nyder beskyttelse i henhold til dette direktiv, er anført i direktiv 2002/73/EF. Det forekommer 
derfor rimeligt at indarbejde ordlyden af betragtning 17 i direktiv 2002/73/EF for klart at 
præcisere, at en sådan arbejdstager nyder samme beskyttelse.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 35
Betragtning 25

(25) Domstolen har klart fastslået, at for at 
princippet om ligebehandling kan være 
effektivt, skal den erstatning, der tildeles i 
tilfælde af overtrædelse, være tilstrækkelig i 
forhold til det tab, den pågældende har lidt. 
Derfor bør forudgående fastsættelse af et 
maksimum for en sådan erstatning 
udelukkes.

(25) Domstolen har klart fastslået, at for at 
princippet om ligebehandling kan være 
effektivt, skal den erstatning, hvis den 
sanktion, som er fastlagt i den nationale
lovgivning, er erstatning, der tildeles i 
tilfælde af overtrædelse, være tilstrækkelig i 
forhold til det tab, den pågældende har lidt. 
Derfor bør forudgående fastsættelse af et 
maksimum for en sådan erstatning 
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udelukkes.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden af denne betragtning kan skabe misforståelser med hensyn til de påkrævede 
sanktioners art. Den kan give det forkerte indtryk af, at fællesskabslovgivningen kun kræver 
erstatning som en sanktion for overtrædelse af princippet om ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

Ændringsforslag af Anne Van Lancker and Christa Prets

Ændringsforslag 36
Betragtning 28 a (ny)

(28a) Med henblik på at skabe bedre 
forståelse for forskellene i behandlingen af 
mænd og kvinder med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv, bør der udvikles 
sammenlignelige kønsspecifikke data og 
statistikker, som skal analyseres og stilles 
til rådighed på egnede niveauer. 

  Or. en

Begrundelse                                                                                                      

De eksisterende data er ikke altid tilstrækkelige.                                                   

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 37
Artikel 1, tredje afsnit

3. Det indeholder endvidere bestemmelser, 
der skal sikre, at gennemførelsen bliver mere 
effektiv, ved at der fastsættes relevante 
procedurer.

Det indeholder endvidere bestemmelser, der 
skal sikre, at gennemførelsen bliver mere 
effektiv, ved at der fastsættes relevante 
procedurer og anvendes affektive 
sanktioner.

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til anvendelsen af effektive sanktioner i tilfælde af forskelsbehandling gør dette 
afsnit klarere. 

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 38
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 
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

(b) "indirekte forskelsbehandling": at en 
tilsyneladende neutral bestemmelse, 
betingelse eller praksis stiller personer af det 
ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til 
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; i denne 
forbindelse vil økonomiske eller 
budgetmæssige betragtninger i sig selv ikke 
være et legitimt mål 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det klart anføres, at forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ikke kan 
begrundes i økonomiske eller budgetmæssige mål, og at sådanne overvejelser ikke vil blive 
anset for at være legitime mål. Dette tydeliggør Domstolens retspraksis, bl.a. i sag C-187/00 
Kutz-Bauer mod Freie und Hansestadt Hamburg, Sml. 2003-I, s.2741, og i sag C-77/02 
Steinicke mod Bundesanstalt für Arbeit, Sml. 2003-I, s.9027, hvori det hedder, at det ikke er 
tilladt "udelukkende ... (at) begrunde en forskelsbehandling .... med, at ophævelsen af en 
sådan forskelsbehandling ville medføre en forøgelse af.... udgifter".

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 39
Artikel 2, stk. 1, litra d a) (nyt)

da) "chikane på arbejdspladsen": at der 
udvises en form for adfærd, der indebærer 
verbale overfald, social isolation, 
udbredelse af kritik eller rygter, eller andre 
tilsvarende former for adfærd, der skaber et 
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truende, fjendtligt eller ydmygende 
arbejdsklima for den person, denne adfærd 
er rettet imod

Or. es

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 40
Artikel 2, stk. 2, litra b a) (nyt)

ba) enhver ulige behandling af en kvinde i 
forbindelse med svangerskab eller 
barselsorlov, jf. direktiv 92/85/EØF

Or. fr

Begrundelse

Enhver ulige behandling af en kvinde i forbindelse med svangerskab eller barselsorlov bør 
ligeledes betragtes som forskelsbehandling. 
Da barselsorloven ikke er defineret, er det også nødvendigt at henvise til direktiv 92/85/EF.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 41
Artikel 2, stk. 2, litra (c) (nyt)

(c) mindre fordelagtig behandling på 
grundlag af kønsskifte

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er påkrævet for at sikre, at Domstolens afgørelser, hvori det hedder, at 
transseksuelles rettigheder bør beskyttes, overholdes. Jf. også den ændrede betragtning 2. 
Sag C-13/94 P mod S og Cornwall County Council, Sml. 1996-I, s. 2143, og sag C-117/01 
K.B. mod National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health af 7. 
januar 2004.
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Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 42
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 
pensionerede og invalide arbejdstagere samt 
på disse arbejdstageres ydelsesberettigede 
pårørende, i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis.

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, ulykke 
eller 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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 43
Artikel 3 a (ny)

(3a) Medlemsstaterne kan bevare eller 
vedtage foranstaltninger i henhold til 
artikel 141, stk. 4, i traktaten for at sikre 
fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i 
praksis på arbejdsmarkedet

Or. en

Begrundelse

På indeværende tidspunkt fremkommer dette som artikel 14 under Afsnit II, Særlige 
bestemmelser, Kapitel 3, Princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, for så vidt angår 
adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Dette bør 
være en generel bestemmelse under Afsnit I og derved udgøre en ny artikel 4 efter den 
nuværende artikel 3. 
Det er vigtigt at tilskynde medlemsstaterne til at indføre positive foranstaltninger, og derfor 
bør denne bestemmelse understreges som værende en generel bestemmelse, hvilket er tilfældet 
i direktiv 2004/113 om ligebehandling af mænd og kvinder og i direktivet om ligebehandling 
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uanset race. Dette vil skabe øget konsekvens og klarhed i det nye direktiv. 

  Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 44
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, 
der kan tilskrives én og samme kilde. 
Arbejdsgiveren skal opfordres til at 
begrunde forskellen i løn på et objektivt 
grundlag i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren i de tilfælde, hvor en mand og en kvinde er ansat til at udføre 
det samme arbejde eller til et arbejde, som tillægges samme værdi, bør kunne forelægge en 
objektiv begrundelse for enhver lønforskel uafhængig af køn. Dette tydeliggør principperne i 
Domstolens retspraksis, især i sagen Brunnhofer.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 45
Artikel 5 a (ny)

Dette kapitel finder anvendelse på den 
erhvervsaktive del af befolkningen, 
herunder selvstændige erhvervsdrivende, 
medhjælpende ægtefæller i 
familievirksomheder, arbejdstagere, der 
midlertidigt er uden arbejde på grund af 
sygdom, svangerskab og fødsel, fædreorlov, 
forældreorlov, ulykke eller ufrivillig 
arbejdsløshed, og personer, der søger 
arbejde, på invalide arbejdstagere samt på 
disse arbejdstageres ydelsesberettigede 
pårørende, i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis.
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Or. fr

Begrundelse

Dette direktiv skal sikre ligestilling i arbejds- og familieliv.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 46
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, fædre- og/eller adoptionsorlov 
eller orlov af familiemæssige årsager, som 
betales af arbejdsgiveren

Or. fr

Begrundelse

Når arbejdstageren i henhold til national lovgivning eller artikel 16 i forslaget har ret til 
fædre- eller adoptionsorlov, skal denne orlov ikke suspendere rettigheder eller adgangen til 
at erhverve rettigheder under erhvervsmæssige socialsikringsordninger.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 47
Artikel 13, stk. 1, litra (a)

(a) vilkårene for adgang til lønnet 
beskæftigelse, udøvelse af selvstændig 
erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig 
beskæftigelse, herunder udvælgelseskriterier 
og ansættelsesvilkår, uanset branche og 
uanset niveau i erhvervshierarkiet, herunder 
i henseende til forfremmelse

(a) vilkårene for adgang til lønnet 
beskæftigelse, udøvelse af selvstændig 
erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig 
beskæftigelse, herunder udvælgelseskriterier 
og kriterier for vurdering af kvalifikationer 
såvel som ansættelsesvilkår og kriterier for 
anbringelse i stillinger på alle niveauer, 
uanset branche og uanset niveau i 
erhvervshierarkiet, herunder i henseende til 
forfremmelse

Or. el
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Begrundelse

Ligestilling i forbindelse med beskæftigelse kræver bl.a. udvælgelse og ansættelse af kvinder i 
ledige stillinger, som de er kvalificeret til og ikke overkvalificeret til. Kvindernes muligheder 
for i videst muligt omfang at udnytte deres viden og færdigheder på arbejdsmarkedet udgør et 
vigtigt aspekt i princippet om ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 48
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne foretager regelmæssigt 
en undersøgelse af de i stk. 2, omhandlede 
former for erhvervsudøvelse for at vurdere, 
om det under hensyntagen til den sociale 
udvikling er berettiget, at disse fortsat 
udelukkes. De meddeler Kommissionen 
resultatet af denne undersøgelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er medtaget i artikel 13 som stk. 3. Denne bestemmelse udgør imidlertid 
en endelig bestemmelse i direktiv 76/207 og hører til de endelige bestemmelser i det 
omarbejdede direktiv som et stk. 3 i artikel 31.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 49
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilskynde medlemsstaterne til at indføre positive foranstaltninger, og derfor 
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bør denne bestemmelse understreges som værende en generel bestemmelse, hvilket er tilfældet 
i direktiv 2004/113 om ligebehandling af mænd og kvinder og i direktivet om ligebehandling 
uanset race. Dette vil skabe øget konsekvens og klarhed i det nye direktiv.

På indeværende tidspunkt fremkommer dette som artikel 14 under Afsnit II, Særlige 
bestemmelser, Kapitel 3, Princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, for så vidt angår 
adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Dette bør 
være en generel bestemmelse under Afsnit I og derved udgøre en ny artikel 4 efter den 
nuværende artikel 3. Derfor bør ordlyden af artikel 14 slettes og forelægges som en ny artikel 
efter artikel3 under Afsnit I, jf. det pågældende ændringsforslag.. 

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 50
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 skal opretholde og vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktatens artikel 141, stk. 4, for i praksis at 
sikre fuld ligestilling mellem mænd og 
kvinder som erhvervsaktive, såsom at stille 
økonomisk rimelige 
børnepasningsfaciliteter til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 51
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, for i 
praksis at sikre fuld ligestilling mellem 
mænd og kvinder som erhvervsaktive. Inden 
for rammerne heraf skal medlemstaterne til 
de kvinder, som påtager sig ansvaret for 
børn eller personer, som de har 
forsørgerpligt overfor, stille tilsvarende 
faciliteter og en kombination af disse 
faciliteter til rådighed såvel som give dem 
mulighed for at genoptage en 
fuldtidsbeskæftigelse efter en periode med 
deltidsbeskæftigelse, under hvilken de får 
garanti for social sikring, lægelig forsorg 
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og muligheder for arbejdsmæssig 
videreudvikling. 

Or. el

Begrundelse                  

Kvinder med små børn, enlige mødre, kvinder som påtager sig ansvaret for personer, som de 
har forsørgerpligt overfor, er karakteristiske eksempler på kvinder, som på grund af voksende 
familiemæssige forpligtelser ikke har de samme muligheder for at deltage i arbejdsmarkedet 
som de andre arbejdstagere. De foranstaltninger, der er fastsat i artikel 141, stk. 4, i traktaten 
bør principielt finde anvendelse på disse tilfælde af kvinder, som har vanskeligt ved at forene 
familiemæssige og arbejdsmæssige forpligtelser. I det tilfælde, hvor de familiemæssige 
forpligtelser tvinger disse kvinder til at arbejde en vis periode på deltid, bør de i denne 
periode have garanti for social sikring og lægelig forsorg og muligheder for arbejdsmæssig 
videreudvikling.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 52
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

Or. fr

Begrundelse

Enhver ulige behandling af en kvinde i forbindelse med svangerskab eller barselsorlov bør 
ligeledes betragtes som forskelsbehandling. 
Da barselsorloven ikke er defineret, er det også nødvendigt at henvise til direktiv 92/85/EF.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 53
Artikel 15, stk. 2

2. En kvinde på barselsorlov har efter 
udløbet af barselsorloven ret til at vende 

2. En kvinde på barselsorlov har efter 
udløbet af barselsorloven eller efter et 
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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.

fravær direkte i tilknytning til eller som 
følge af en adoption eller en forældreorlov 
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.

Or. fr

Begrundelse

Kvinder og mænd bør have samme ret til at vende tilbage til deres arbejde efter en orlov af 
familiemæssige grunde.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 54
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.

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 ret 
til at drage fordel af alle betingelser og 
vilkår for beskæftigelse med undtagelse af 
dem, der vedrører den almindelige 
mindsteløn.

Or. en

Begrundelse

Kvinder på barselsorlov bør i enhver henseende behandles, som om de ikke er fraværende, og 
bør ikke straffes for deres fravær med undtagelse af i forbindelse med fuld løn som fastlagt i 
Domstolens sager, som f.eks. Alabaster mod Woolwich plc, C-147/02 [2004] IRLR 486 ECJ , 
Boyle and others mod Equal Opportunities Commission, C-411/96 [1998] IRLR 717 ECJ, 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries mod Thibault, C-136/95 
[1998] IRLR 399 ECJ, Gillespie mod Northern Health and Social Services Board, C-342/93 
[1996] IRLR 214 ECJ, Lewen mod Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 ECJ og Merino Gómez 
mod Continental Industrias del Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 ECJ. 
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Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 55
Artikel 17, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til den 
pågældende, efter eventuelt at have 
indbragt sagen for andre kompetente
instanser kan indgive klage til retslige 
og/eller administrative instanser, herunder, 
hvor de finder det hensigtsmæssigt, til 
forligsinstanser, med henblik på 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til den 
pågældende, kan indgive klage til retslige 
og/eller administrative instanser, herunder, 
hvor de finder det hensigtsmæssigt, til 
forligsinstanser, med henblik på 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

Or. fr

Begrundelse

Forslaget i den foreliggende udformning giver kun adgang til retslige eller administrative 
instanser efter indbringelse af sagen for andre instanser. Denne indskrænkning er helt 
uberettiget.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 56
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 

Medlemsstaterne indfører i deres nationale 
retsorden de nødvendige bestemmelser for at 
sikre effektive sanktioner, der står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har en 
afskrækkende virkning, og som iværksættes 
i tilfælde af handlinger, der strider mod 
forpligtelserne i dette direktiv. Erstatninger 
og godtgørelser for tab og skader, der er 
påført en person som følge af 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
skal være effektive og stå i et rimeligt 
forhold til skaden og ikke kunne begrænses 
til et på forhånd fastsat loft, medmindre 
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til et job har lidt som følge af 
forskelsbehandling i dette direktivs 
betydning er, at den pågældendes ansøgning 
ikke er blevet behandlet.

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.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at sikre overensstemmelse mellem denne tekst og på den ene side målsætningen 
under afsnit IV (gennemførelse), som kræver, at medlemsstaterne indfører effektive 
sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og 
som iværksættes i tilfælde af handlinger, der strider mod forpligtelserne i dette direktiv, og på 
den anden side afsnit III, der vedrører udvidelsen af retspraksis vedrørende straf og 
sanktioner til alle områder, der er omfattet af dette forslag.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 57
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 en reel og effektiv afhjælpning
(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.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden af denne betragtning kan skabe misforståelser med hensyn til sanktionernes art. 
Den kan give forkert indtryk af, at fællesskabsretten kun kræver godtgørelse som en sanktion 
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for overtrædelse af princippet om ligestilling af mænd og kvinder. 

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 58
Artikel 21, stk. 2, litra ca (ny)

(ca) udveksle oplysninger og ekspertise med 
tilsvarende europæiske organer, såsom det 
europæiske institut for ligestilling mellem 
mænd og kvinder

Or. el

Begrundelse

De nationale organer bør ikke kun undersøge den nationale situation men også etablere 
kontakt med de europæiske organer for at opnå kendskab til deres metoder og resultaterne af 
deres undersøgelser og ligeledes forbedre deres egne foranstaltninger ved at informere sig 
om de europæiske organers metoder og praksis.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 59
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 erhvervsuddannelse, 
adgang til beskæftigelse og 
videreuddannelse samt gennem tilsyn med 
kollektive overenskomster, regler for god 
opførsel, forskning eller udveksling af 
erfaringer og god praksis.

Or. fr

Begrundelse

Disse former for forskelsbehandling forekommer ikke blot på arbejdspladserne, men også i 
forbindelse med adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse: 
tilsynet bør derfor sikres på alle områder.
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Ændringsforslag af Anne Van Lancker and Christa Prets

Ændringsforslag 60
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, 
kollektive overenskomster, regler for god 
opførsel, forskning baseret på udvikling og 
analyser af sammenlignelige 
kønsspecifikke data eller udveksling af 
erfaringer og god praksis.

Or. en

Begrundelse

De eksisterende data er ikke altid tilstrækkelige.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 61
Artikel 22, stk. 2

2. Når det er i overensstemmelse med 
nationale traditioner og national praksis, 
tilskynder medlemsstaterne 
arbejdsmarkedets parter til, uden at det 
anfægter disses autonomi, at fremme
ligestillingen mellem mænd og kvinder og til
på passende niveau at indgå aftaler 
indeholdende regler om forbud mod 
forskelsbehandling på de i artikel 1 anførte 
områder, som falder ind under kollektive 
overenskomstforhandlinger. Sådanne aftaler 
skal overholde mindstekravene i dette 
direktiv og de relevante nationale 
gennemførelsesforanstaltninger.

2. Når det er i overensstemmelse med 
nationale traditioner og national praksis, 
sørger medlemsstaterne for, at
arbejdsmarkedets parter, uden at det 
anfægter disses autonomi, fremmer
ligestillingen mellem mænd og kvinder og 
på passende niveau indgår aftaler 
indeholdende regler om forbud mod 
forskelsbehandling på de i artikel 1 anførte 
områder, som falder ind under kollektive 
overenskomstforhandlinger. Sådanne aftaler 
skal overholde mindstekravene i dette 
direktiv og de relevante nationale 
gennemførelsesforanstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 62
Artikel 22, stk. 2

2. Når det er i overensstemmelse med 
nationale traditioner og national praksis, 
tilskynder medlemsstaterne 
arbejdsmarkedets parter til, uden at det 
anfægter disses autonomi, at fremme 
ligestillingen mellem mænd og kvinder og til 
på passende niveau at indgå aftaler 
indeholdende regler om forbud mod 
forskelsbehandling på de i artikel 1 anførte 
områder, som falder ind under kollektive 
overenskomstforhandlinger. Sådanne aftaler 
skal overholde mindstekravene i dette 
direktiv og de relevante nationale 
gennemførelsesforanstaltninger.

2. Når det er i overensstemmelse med 
nationale traditioner og national praksis, 
tilskynder medlemsstaterne 
arbejdsmarkedets parter til, uden at det 
anfægter disses autonomi, at fremme 
ligestillingen mellem mænd og kvinder, at 
fremme fleksible arbejdsordninger med 
henblik på at fremme foreningen af 
arbejds- og familielivet og til på passende 
niveau at indgå aftaler indeholdende regler 
om forbud mod forskelsbehandling på de i 
artikel 1 anførte områder, som falder ind 
under kollektive overenskomstforhandlinger. 
Sådanne aftaler skal overholde 
mindstekravene i dette direktiv og de 
relevante nationale 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. el

Begrundelse

Kvindernes mange familiemæssige forpligtelser bremser dem ofte i deres adgang til 
arbejdsmarkedet eller i heltidsbeskæftigelse. Medlemsstaterne bør fremme dialogen især 
mellem arbejdsmarkedets parter om kvindernes muligheder for at forene deres private og 
arbejdsmæssige forpligtelser med henblik på at gøre det realistisk for dem at få adgang til 
arbejdsmarkedet. 

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 63
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 

3. Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis arbejdsgiverne 
til på programmeret og systematisk vis at 
fremme ligestilling mellem kvinder og 
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mænd på arbejdspladsen. mænd på arbejdspladsen, i forbindelse med 
adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse.

Or. fr

Begrundelse

Disse former for forskelsbehandling forekommer ikke blot på arbejdspladserne, men også i 
forbindelse med adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse: 
tilsynet bør derfor sikres på alle områder. 
Ordet "programmeret" vil i højere grad tilskynde arbejdsgiverne til at gå videre i 
ligestillingen af mænd og kvinder.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 64
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 sørger i 
overensstemmelse med national lovgivning,
kollektive aftaler eller praksis for, at 
arbejdsgiverne på organiseret og systematisk 
vis fremmer ligestilling mellem kvinder og 
mænd på arbejdspladsen. Såfremt 
arbejdsgiverne ikke gør dette, bør det 
offentliggøres, og manglen på 
foranstaltninger bør straffes.

Or. en

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 65
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 forpligter 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.

Or. en
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Begrundelse

De seneste beretninger fra Kommissionen viser, at der på trods af lovgivning om fremme af 
ligestilling stadig er tale om forskelsbehandling på arbejdspladsen. Medlemsstaterne 
forpligter arbejdsgiverne til at træffe pro-aktive foranstaltninger til at fjerne uligheder og 
især udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 66
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 på arbejdspladsen. Medlemsstaterne 
iværksætter ligeledes kampagner til 
sensibilisering af arbejdstagerne og mere 
generelt af offentligheden i spørgsmål om 
lige muligheder i forbindelse med arbejde 
og beskæftigelse.

Or. el

Begrundelse

Det er en absolut forudsætning, at offentligheden informeres og sensibiliseres med hensyn til 
det nødvendige i at sikre ligestilling af mænd og kvinder på beskæftigelsesområdet. Det er 
ikke tilstrækkeligt at udstede retsakter og kræve disse omsat i medlemsstaterne, uden at der 
samtidig sker en holdningsændring, hvis der skal opnås ligestilling på beskæftigelsesområdet.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 67
Artikel 22, stk. 4

4. Med henblik herpå bør arbejdsgiverne 
tilskyndes til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 
virksomheden.

4. Med henblik herpå tilskyndes
arbejdsgiverne til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 
virksomheden.

Denne information kan omfatte statistikker 
over andelen af mænd og kvinder på de 
forskellige organisationstrin og eventuelle 
foranstaltninger for at forbedre situationen i 

Denne information omfatter en rapport om 
fordelingen af kvinder og mænd på de 
forskellige arbejdsopgaver og en oversigt 
over klassificeringen af kvinders og mænds 
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samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

arbejdsopgaver, deres løn og lønforskellene
og eventuelle foranstaltninger for at forbedre 
situationen i samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Or. fi

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 68
Artikel 22, stk. 4

4. Med henblik herpå bør arbejdsgiverne 
tilskyndes til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 
virksomheden.

4. Med henblik herpå skal arbejdsgiverne 
opfordres til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 
virksomheden.

Denne information kan omfatte statistikker 
over andelen af mænd og kvinder på de 
forskellige organisationstrin og eventuelle 
foranstaltninger for at forbedre situationen i 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Denne information bør omfatte statistikker 
over andelen af mænd og kvinder på de 
forskellige organisationstrin og eventuelle 
foranstaltninger for at forbedre situationen i 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Or. en

Begrundelse

De seneste beretninger fra Kommissionen viser, at der på trods af lovgivning om fremme af 
ligestilling stadig er tale om forskelsbehandling på arbejdspladsen. Medlemsstaterne 
forpligter arbejdsgiverne til at træffe pro-aktive foranstaltninger til at fjerne uligheder og 
især udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag af Anne Van Lancker and Christa Prets

Ændringsforslag 69
Artikel 22, stk. 4

4. Med henblik herpå bør arbejdsgiverne 
tilskyndes til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 

4. Med henblik herpå bør arbejdsgiverne 
tilskyndes til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 
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virksomheden. virksomheden.
Denne information kan omfatte statistikker 
over andelen af mænd og kvinder på de 
forskellige organisationstrin og eventuelle 
foranstaltninger for at forbedre situationen i 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Denne information bør omfatte statistikker 
over andelen af mænd og kvinder på de 
forskellige organisationstrin og eventuelle 
foranstaltninger for at forbedre situationen i 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigst at sikre, at denne information også omfatter statistikker om repræsentationen 
af mænd og kvinder.

Ændringsforslag af Mary Honeyball

Ændringsforslag 70
Artikel 22, stk. 4

4. Med henblik herpå bør arbejdsgiverne 
tilskyndes til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 
virksomheden.

4. Med henblik herpå bør arbejdsgiverne 
tilskyndes til med jævne mellemrum at 
udarbejde hensigtsmæssig information til 
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter 
om ligebehandling af kvinder og mænd i 
virksomheden.

Denne information kan omfatte statistikker 
over andelen af mænd og kvinder på de 
forskellige organisationstrin og eventuelle 
foranstaltninger for at forbedre situationen i 
samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Denne information kan omfatte statistikker 
over andelen af mænd og kvinder på de 
forskellige organisationstrin, deres relative 
løn, og eventuelle foranstaltninger for at 
forbedre situationen i samarbejde med 
arbejdstagerrepræsentanterne.

Or. en

Begrundelse

Et vigtigt spørgsmål for EU og medlemsstaterne er den fortsatte lønforskel mellem mænd og 
kvinder. De seneste beretninger fra Kommissionen viser, at der på trods af lovgivning om 
fremme af ligestilling stadig er tale om forskelsbehandling på arbejdspladsen. Det første 
skridt til at udligne lønforskellen er at fastslå, hvor der findes lønforskelle. Et af de 
grundlæggende problemer med hensyn til at udligne lønforskellen er, at en betydelig del af 
arbejdsgiverne ikke har foretaget lønkontroller og følgelig ikke har informationer om den 
relative løn til mænd og kvinder inden for deres organisation. Uden disse informationer kan 
de ikke gå i gang med at udligne lønforskellene inden for organisationen på systematisk vis. 
Formålet med ændringsforslaget er at afhjælpe dette, og samtidig er det et første skridt til en 
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systematisk afvikling af lønforskelle sammen med arbejdskraften og deres repræsentanter, 
hvilket er mere effektivt, end hvis enkeltpersoner bringer spørgsmålet om lige løn for 
domstolene.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 71
Artikel 26

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes ved overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
henhold til dette direktiv, og træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
sanktionerne bliver anvendt. Sanktionerne, 
der kan omfatte udbetaling af erstatning til 
ofret, skal være effektive, stå i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen disse bestemmelser 
senest på den dato, der er anført i artikel 33, 
og meddeler hurtigst muligt eventuelle 
efterfølgende ændringer.

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, 
der skal anvendes ved overtrædelse af 
princippet om lige muligheder og 
ligebehandling, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne 
bliver anvendt. Sanktionerne, der kan 
omfatte udbetaling af erstatning til ofret, 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen disse bestemmelser senest på 
den dato, der er anført i artikel 33, og 
meddeler hurtigst muligt eventuelle 
efterfølgende ændringer.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der 
er vedtaget i henhold til dette direktiv" kan skabe forvirring. Domstolen har vedtaget, at der 
bør træffes effektive sanktioner, som skal anvendes i forbindelse med overtrædelser "af 
forbudet mod forskelsbehandling" mere generelt eller af princippet om ligebehandling. Dette 
indebærer, at overtrædelse af de nationale bestemmelser, der indeholder forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, og ikke kun bestemmelserne om gennemførelse af 
direktivet, såvel som den direkte overtrædelse af EU-lovgivningen skal straffes (herunder via 
de nationale domstole).

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 72
Artikel 27

Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis arbejdsgiverne 

Medlemsstaterne forpligter sig til i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis at sikre, at 
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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.

arbejdsgiverne træffer effektive
foranstaltninger til forebyggelse af enhver 
form for forskelsbehandling på grund af køn, 
navnlig chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen i forbindelse med adgang til 
beskæftigelse, erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse og for så vidt angår 
arbejdsvilkår.

Or. fr

Begrundelse

Disse former for forskelsbehandling forekommer ikke blot på arbejdspladserne, men også i 
forbindelse med adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse: 
tilsynet bør derfor sikres på alle områder.

Ændringsforslag af Anneli Jäätteenmäki

Ændringsforslag 73
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.

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

Or. en

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 74
Artikel 27, afsnit 2 a (nyt)

Arbejdsgiverne og de ansvarlige for adgang 
til erhvervsuddannelse tilskyndes endvidere 
til inden for rammerne af deres ansvar at 
træffe de i stykke 1 omhandlede 
foranstaltninger.
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Or. fr

Begrundelse

Disse former for forskelsbehandling forekommer ikke blot på arbejdspladserne, men også i 
forbindelse med adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse: 
tilsynet bør derfor sikres på alle områder.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 75
Artikel 28 a (ny)

Medlemsstaterne kan vedtage eller 
opretholde bestemmelser, som er gunstigere 
for beskyttelsen af princippet om 
ligebehandling end bestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Teksten fra artikel 8e stk. 1, i direktiv 2002/73/EF bør indføjes, for på den måde får 
medlemsstaterne mulighed for at sikre et højere beskyttelsesniveau på 
ligebehandlingsområdet.

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 76
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, 
erhvervsuddannelse og videreuddannelse.

Or. fr
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Begrundelse

Disse former for forskelsbehandling forekommer ikke blot på arbejdspladserne, men også i 
forbindelse med adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse: 
tilsynet bør derfor sikres på alle områder.

Ændringsforslag af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ændringsforslag 77
Artikel 31, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne vurderer de 
beskæftigelsesaktiviteter, der henvises til i 
artikel 13, stk. 2, for under hensyntagen til 
den sociale udvikling at træffe afgørelse 
om, hvorvidt det er begrundet at opretholde 
de pågældende udelukkelser. De giver hvert 
fjerde år Kommissionen oplysninger om 
resultaterne af denne vurdering. På 
grundlag af disse oplysninger udarbejder 
Kommissionen hvert fjerde år en beretning 
til Europa-Parlamentet og Rådet

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er medtaget i artikel 13, stk. 3. Den er imidlertid en endelig bestemmelse 
i direktiv 76/207, og den indgår i de endelige bestemmelser i det omændrede direktiv som 
stykke 3 under artikel 31. Endvidere vil medlemsstaternes og Kommissionens periodiske 
beretninger også gøre det muligt for Europa-Parlamentet at overvåge gennemførelsen af 
princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder, som bringes i fare på grund af 
vedvarende ikke-gennemskuelige fravigelsesordninger. 

Ændringsforslag af Bernadette Vergnaud

Ændringsforslag 78
Artikel 32

Senest den 30. juni 2008 foretager 
Kommissionen en vurdering af, hvordan 
dette direktiv fungerer, og foreslår de 
ændringer, den finder nødvendige.

Senest den 30. juni 2008 foretager 
Kommissionen en vurdering af, hvordan 
dette direktiv fungerer, og foreslår de 
ændringer, den finder nødvendige. 
Kommissionen sørger frem for alt for at 
udnytte alle de handlingsmuligheder, den 
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har, for at iværksætte sanktioner over for 
medlemsstater, der endnu ikke har 
inkorporeret dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, hvor vigtig inkorporeringen er, for hvis den ikke gennemføres, kan 
borgerne ikke henholde sig til den foreliggende tekst i deres respektive medlemsstater.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 79
Artikel 8, stk. 1

1. Bestemmelser, der er i modstrid med 
princippet om ligebehandling, er 
bestemmelser, som direkte eller indirekte er 
baseret på kønnet for så vidt angår 
fastsættelse af:

1. Bestemmelser, der er i modstrid med 
princippet om ligebehandling, er 
bestemmelser, som direkte eller indirekte er 
baseret på kønnet med hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 80
Artikel 8, stk. 1, litra (h)

(h) forskellige ydelsesniveauer, undtagen i 
det omfang det er nødvendigt som følge af 
aktuarmæssige faktorer, der er forskellige 
for de to køn i forbindelse med 
bidragsdefinerede ordninger; for så vidt 
angår ordninger, der er funderede og 
ydelsesdefinerede, kan visse elementer være 
uens, såfremt de uens beløb skyldes 
anvendelsen af aktuarmæssige faktorer, 
der er forskellige for de to køn, ved 
iværksættelsen af finansieringen af 
ordningen

(h) forskellige ydelsesniveauer 

Or. en
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 81
Artikel 8, stk. 1, litra (j)

(j) forskellige bidragsniveauer for 
arbejdsgiverne, bortset fra:

j) forskellige bidragsbeløb for 
arbejdsgiverne

i) i forbindelse med bidragsdefinerede 
ordninger, hvis formålet er at gøre størrelsen 
af pensionsydelserne til begge køn ens eller 
tilnærme dem til hinanden
ii) i forbindelse med ordninger, der er 
funderede og ydelsesdefinerede, når 
arbejdsgiverens bidrag tager sigte på at sikre 
finansieringen af udgifterne til disse 
ydelsesdefinerede ordninger

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 82
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 bestemmelser eller 
bestemmelser, der kun finder anvendelse 
for arbejdstagere af det ene køn, når 
arbejdstageren forlader ordningen

Or. en

Begrundelse

Hvad angår dækningen af lønspørgsmål i omarbejdningen, bør der sørges for, at disse 
bestemmelser kun bidrager til gennemførelse af artikel 141, afsnit 1, i EF-traktaten men ikke 
ændrer indholdet af artikel 141, afsnit 1, i EF-traktaten. 

Det synes tvivlsomt, om det er i overensstemmelse med artikel 141, afsnit 1, i EF-traktaten, at 
tillade højere bidrag eller lavere fordele på grundlag af køn i de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger som artikel 6, litra h, i direktiv 86/378/EØF som ændret ved direktiv 
96/97/EF indeholder bestemmelse om, og som behandles i artikel 8, afsnit 1, litra h, i 
omarbejdelsen, eftersom denne ydelse kun har været til skade for kvindelige arbejdstagere.

Problemet med begrundelsen for ulige behandling på grundlag af køn i aktuarmæssige 
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beregninger findes ikke kun i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Kommissionen siger i 
forbindelse med det drøftede forslag til direktiv om artikel 13 i EF-traktaten, at denne 
sædvane er uforenelig med fællesskabslovgivningens bestemmelser. Det ville i et forslag til 
direktiv for arbejdsgivere og finansielle tjenesteydelser ikke være retfærdigt at give indtryk af, 
at det vil være tilladt med højere bidrag eller lavere fordele på grundlag af køn i 
erhvervsmæssige sociale sikringsordninger på grundlag af artikel 141, afsnit 1, i EF-
traktaten. Undtagelsen fra artikel 141, afsnit 1, i EF-traktaten, således som artikel 6, litra h, i 
direktiv 96/97/EF på indeværende tidspunkt giver mulighed for, er uforenelig med princippet 
om lige løn for mænd og kvinder, hvilket er direkte afledt af EF-traktaten. En sådan 
undtagelse bør ikke gentages i det nye direktiv.

De foreslåede ændringer til artikel 8, afsnit 1, litra j og k er en følge heraf. 
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