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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage:

A. følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens mål om at analysere årsagerne til forskelle i løn mellem 
mænd og kvinder og udvikle målrettede strategier til bekæmpelse af lønforskellen 
og opdelingen af kvinders beskæftigelsesmarked, som er en del heraf; understreger, 
at de mange undersøgelser og den store mængde data, der allerede findes, antyder, at 
udviklingen har været for langsom (et fald i lønforskellen fra 17 % i 1995 til 15 % i 
2005);

2. henleder opmærksomheden på den kendsgerning, at de relevante statistikker skal 
være sammenhængende, sammenlignelige, fuldstændige og udformet med henblik 
på at tage hensyn til nye systemer til klassifikation og organisering af personale og
reformering af arbejdstilrettelæggelsen, og mener, at lønforskellen ikke blot skal 
fastlægges på baggrund af forskelle i bruttotimelønnen, men at der også skal tages 
hensyn til faktorer som personlige tillæg, jobklassifikation, arbejdstilrettelæggelse, 
erhvervserfaring og produktivitet, der ikke blot skal måles kvantitativt (antal timer, 
hvor arbejdstageren er fysisk til stede på arbejdspladsen) men også kvalitativt;

3. mener, at en strategi til at rette op på lønforskellen, den horisontale og vertikale 
opdeling af arbejdsmarkedet og stereotype opfattelser af stillinger og sektorer, hvor 
kvinder typisk er i overtal, vil kræve en ramme for lovgivningsmæssige og andre 
foranstaltninger på forskellige niveauer, der skelner mellem forskelsbehandling med 
hensyn til løn og lønforskelle på baggrund af andre faktorer end direkte og indirekte 
forskelsbehandling, idet førstnævnte er direkte omfattet af lovgivningens 
anvendelsesområde, mens sidstnævnte skal bekæmpes ved hjælp af målrettede 
politikker og specifikke foranstaltninger;

4. mener, at de forskellige forslag til metoder til reducering af lønforskellen, idet der 
tages hensyn til de forskellige interessenter, de er rettet mod – medlemsstater, 
arbejdsmarkedets parter og ligestillingsorganisationer – skal baseres på en relevant 
kombination af økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale politikker og 
foranstaltninger, herunder:

a) specifikke politikker, der skal gøre det muligt at forene arbejdsliv med 
familie- og privatliv, og som dækker over børnepasning og andre 
plejetjenester (der skal være tilgængelige, uanset hvilken status og 
kontrakttype, den enkelte medarbejder har), fleksibel arbejdstilrettelæggelse 
og arbejdstid samt barselsorlov og forældre- og familieorlov,

b) skatte- og socialsikringspolitikker, herunder kønsspecifikke foranstaltninger 
udformet med henblik på at kompensere for uretfærdige og uberettigede 
lønforskelle og øge kvinders beskæftigelse,
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c) specifikke foranstaltninger i henhold til de nationale programmer til 
gennemførelse af de integrerede retningslinjer for Lissabonstrategien for 
2008-2010, der er udformet med henblik på at tage hensyn til lokale forhold i 
hvert land og sikre, at køreplanen for ligestilling for 2006-2010 gennemføres 
til tiden,

d) konkrete og præcise foranstaltninger (traktatens artikel 141, stk. 4) til 
udligning af lønforskellen og kønsopdelingen, der skal føres ud i livet af 
arbejdsmarkedets parter og ligestillingsorganisationer på forskellige niveauer, 
både kontraktligt og sektorspecifikt, såsom forpligtelse af arbejdsmarkedets 
parter til at indgå lønaftaler, systematiske undersøgelser vedrørende ligeløn, 
gennemførelse af virksomheders ligestillingsplaner, fastlæggelse af 
kvalitative og kvantitative mål og kvalitativ og kvantitativ sammenligning, 
udveksling af bedste praksis, der er godkendt af de berørte parter og ledsaget 
af redegørelser for de hindringer og vanskeligheder, man er stødt på, 

e) indføjelse af en klausul om overholdelse af ligestilling mellem kønnene og 
ligeløn i offentlige kontrakter og indførelse af en særlig mærkning, som f.eks. 
en "kvalitetscertificering" for køns- og lønpolitikker, som kan tildeles til 
virksomheder og giver dem visse fordele med hensyn til adgang til nationale, 
lokale og europæiske støtteforanstaltninger og midler og øger deres 
muligheder for at opnå offentlige kontrakter.

B. følgende forslag i bilaget til det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at det er nødvendigt at sikre, at traktatens artikel 141, stk. 1 og 2 fortolkes og 
gennemføres korrekt og at der handles i henhold til det relevante direktiv (på 
europæisk plan og/eller i forbindelse med dets gennemførelse og anvendelse på 
nationalt plan) – navnlig vedrørende:

a) begreberne løn og erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, således at det 
sikres, at disse udarbejdes på en sådan måde, at de fuldt ud afspejler de data og 
vurderinger, der er indeholdt i nye jobklassifikationssystemer,

b) jobklassifikation, idet det samtidig sikres, at nye systemer til klassifikation og 
organisering af personale og tilrettelæggelse af arbejdet anvendes som en kilde til 
data og vurderingsrammer for fastlæggelse af løn under behørig hensyntagen til 
princippet om sammenlignelighed,

c) ligestillingsorganisationers opgaver, således at det sikres, at de spiller en større rolle 
sammen med arbejdsmarkedets parter,

d) oplysninger fra arbejdsgivere om ligestilling mellem mænd og kvinder på 
arbejdspladsen, idet der gennemføres tiltag til mere specifikke og målrettede 
oplysninger vedrørende lønforskelle sammen med større inddragelse af og en 
specifik rolle til arbejdsmarkedets parter og ligestillingsorganisationer.

2. er overbevist om, at det er afgørende at sikre bedre og hurtigere gennemførelse af 
bestemmelserne i direktivet, der er rettet mod at udligne forskellene i løn, ved at sikre, at 
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medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og ligestillingsorganisationer iværksætter 
foranstaltninger som dem, der er fastlagt i rammen af foranstaltninger til fordel for 
ligestilling, som blev godkendt af arbejdsmarkedets parter i marts 2005, ved at sikre:

a) formidling af oplysninger og retningslinjer vedrørende praktiske metoder (særligt 
med henblik på SMV'er) til udligning af lønforskellen, herunder nationale eller 
sektorrelaterede kollektive aftaler, 

b) indsamling af kønsspecifikke, gennemsigtige og tilgængelige statistiske data (ved 
brug af metoder, der tager hensyn til et stort antal variabler) på nationalt niveau, 
sektorniveau og virksomhedsniveau,

c) udvikling af gennemsigtige og kønsneutrale systemer til evaluering af arbejde på 
baggrund af hvilke det er muligt, om nødvendigt i individuelle tilfælde, at vurdere, 
om jobbeskrivelser og lønkriterier er diskriminerende,

d) særlig uddannelse til arbejdsmarkedets parter baseret på en række værktøjer i form 
af analytiske redskaber og målrettede tiltag, der kan anvendes enten ved 
udarbejdelse af kontrakter, eller når det skal kontrolleres, om der gennemføres 
regler og politikker til udligning af lønforskellen.
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