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Ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende rettighed, som har privilegeret status i 
fællesskabslovgivningen. Amsterdamtraktaten har således gjort det til en speciel 
fællesskabsopgave og -målsætning i alle sine aktiviteter at tilstræbe at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og kvinder (artikel 2 og 3 EF), hvorved det pålægger 
medlemsstaterne og alle EU-institutioner at træffe foranstaltninger på dette område.

Som det fremgår af den forskel i beskæftigelsesfrekvensen på 28,4 %, der var mellem mænd 
og kvinder i 2007 i EU271.er ulighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet er dog stadig et 
strukturelt problem, som skal løses, hvilket kan ses ud fra den forskel i  Løsningen af dette 
problem er af altafgørende betydning ikke blot af den åbenlyse årsag, at ligestilling er en 
grundlæggende rettighed, men også fordi Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 
opstillede det mål for EU, at kvindernes beskæftigelsesfrekvens skulle forøges til over 60 % 
inden 2010.

Tallene for den lønmæssige forskel viser en forskel på 15 % i mænds og kvinders 
gennemsnitsløn i EU, og denne forskel skal derfor ligeledes fjernes mellem kønnene, både 
med hensyn til beskæftigelsesfrekvensen og -kvaliteten. Den Internationale Faglige 
Sammenslutnings beretning fra 2008 om Globale lønforskelle mellem kønnene viser, at en 
højere uddannelse blandt kvinder ikke nødvendigvis medfører en mindre lønmæssig forskel. I 
nogle tilfælde øges lønforskellen endda jo højere uddannelsesniveauet bliver.

På den anden side viser erfaringer og undersøgelser, at retstvister og klager på baggrund af 
ulighed mellem kønnene er sjældne i forhold til det reelle ulighedsniveau. Kvinder er meget 
tilbageholdende med at gøre deres rettigheder gældende på grund af utilstrækkelig 
information og støtte i en samfundsøkonomisk sammenhæng, der stadig fremmer billedet af 
kvinder som arbejdstagere uden betydning.

Revision af direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse fra 1976

Amsterdamtraktatens ikrafttrædelse gav stødet til en revision af direktivet fra 1976 om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse i lyset af den retspraksis, Domstolen havde 
udviklet, og de nye sociale realiteter.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog sammen det nye direktiv 2002/73/EF, der var påvirket af 
lignende vedtaget lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling (direktiv 2000/78/EF og 
2000/48/EF). Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling spillede en vigtig rolle i 
forbindelse med denne revision og var initiativtager til en stor del af de nye bestemmelser, der 
har gjort dette direktiv til en vigtig milepæl i kampen for ligestilling mellem kønnene. 

Det reviderede direktiv ændrede den tidligere lovgivning væsentligt ved at inddrage følgende 
elementer:

- præsentation af definitioner for direkte og indirekte forskelsbehandling og indførelse af 
begrebet chikane og sexchikane i en juridisk bindende tekst;

- krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger, der tilskynder virksomheder til at 
                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf



DT\724725DA.doc 3/4 PE407.598v01-00

DA

sørge for at forhindre enhver kønsdiskriminerende adfærd, navnlig chikane og sexchikane;
- opfordring til medlemsstaterne om ved udarbejdelse og gennemførelse af lovgivning 

aktivt at sikre ligestilling mellem kønnene;
- krav til medlemsstaterne om at etablere nationale statslige organer for at fremme lige 

behandling af kvinder og mænd ("ligestillingsorganer");
- sikring af kvinders og mænds rettigheder efter tilbagevenden fra barselsorlov samt fædre-

og adoptionsorlov i de medlemsstater, hvor disse rettigheder anerkendes;
- krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger for at fremme den sociale dialog;
- styrkelse af ngo'ernes rolle i forbindelse med øget ligestilling;
- krav til medlemsstaterne om at fremme vedtagelse af ligestillingsplaner i virksomhederne; 
-    krav til medlemsstaterne om at udarbejde bestemmelser om sanktioner for overtrædelser 

og at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at disse anvendes. Disse 
sanktioner, der kan omfatte udbetaling af erstatning til offeret, skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Gennemførelse af direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse fra 2002 

Medlemsstaterne skal i henhold til direktivets artikel 2 sætte de nødvendige lovbestemmelser 
og administrative foranstaltninger i kraft med henblik på inden den 5. oktober 2005 at opfylde 
direktiv 2002/73/EF eller sikre, at arbejdsmarkedets parter ved aftale indfører de nødvendige 
bestemmelser. Medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for til enhver tid 
at kunne garantere de resultater, der fastlægges af direktivet, og de skal straks oplyse 
Kommissionen om dette. Medlemsstaterne skal desuden give alle de nødvendige oplysninger 
til Kommissionen, for at den i løbet af en treårs periode kan aflægge beretning til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktivet.

Så snart den omtalte beretning præsenteres, vil det være vigtigt at vurdere, hvordan 
medlemsstaterne har udarbejdet specifikke instrumenter til gennemførelse af direktivet, 
navnlig med hensyn til:

- forståelig gennemførelse af begreberne "direkte diskrimination", "indirekte 
diskrimination", "chikane" eller "sexchikane";

- direktivets anvendelsesområde med henblik på at inddrage tjenestemænd og selvstændige 
erhvervsdrivende;

- etablering af uafhængige nationale statslige organer med tilstrækkelige beføjelser og 
ressourcer til at fremme og føre tilsyn med ligebehandlingen uden forskelsbehandling på 
grund af køn;

- retslige procedurer;
- sanktioner, der giver mulighed for kompensation til ofrene, der skal stå i et rimeligt 

forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, hvilket betyder, at der ikke på 
forhånd er fastsat maksimumsbeløb;

- organisationers ret til at gennemføre de retslige procedurer på vegne af eller til støtte for 
ofrene;

- regeringens forpligtelse til at udarbejde systematiske strategier mod forskelsbehandling, 
som omfatter forebyggende foranstaltninger;

- foranstaltninger i henhold til artikel 2, stk. 8, med henblik på i praksis at sikre fuld 
ligestilling mellem mænd og kvinder (dvs. positive tiltag);
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- udarbejdelse af tilsynsprocedurer til overvågning af situationen på arbejdspladsen for at 
reducere forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med beskæftigelsesforhold;

- udarbejdelse af metoder til at tilskynde arbejdsgivere til med jævne mellemrum at levere 
oplysninger om ligebehandling af kvinder og mænd;

- angivelse og omfang af udelukkelse på grund af kønsspecifikke forhold;
- høring af og dialog med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, der har en berettiget 

interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn;

EU har ved at vedtage direktiv 2002/73 tilvejebragt et effektivt værktøj til styrkelse af den 
nationale lovgivning om ligestilling i forbindelse med beskæftigelse, men en langsom eller 
dårlig gennemførelse vil være til fare for gennemførelsen af Lissabonstrategien og 
muligheden for at udvikle det fulde potentiale i EU's sociale og økonomiske kapacitet.

Anvendelse og gennemførelse af direktiv 2002/73/EF og Kommissionens procedurer

Indtil videre er det kun Spanien, der har gennemført direktiv 2002/73/EF.

1) Procedurer vedrørende manglende meddelelse:

Ved udløbet af fristen for gennemførelse af direktiv 2002/73/EF havde ni medlemsstater ikke 
givet meddelelse om nogen foranstaltninger til gennemførelse af direktivet. Kommissionen 
indledte derfor overtrædelsesprocedurer mod disse medlemsstater.

I maj 2008 verserer sagerne mod Luxembourg og Belgien stadig. Domstolens nylige dom af 
6. marts 2008 bekræfter, at Luxembourg ikke har opfyldt sine forpligtelser. 

Belgien har ikke fuldt gennemført direktivet, idet der mangler nogle bestemmelser på 
regionalt plan.

2) Procedurer vedrørende manglende overensstemmelse:

Kommissionen har på grund af kompleksiteten og det nye ved direktivets bestemmelser sporet 
en lang række problemer i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2002/73/EF. 
Kommissionen har derfor sendt åbningsskrivelser til 22 medlemsstater, selv om det forventes, 
at en række af disse opståede problemer vil blive løst efter dialogen mellem Kommissionen 
og medlemsstaterne.
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