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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.



PR\559056DA.doc 3/16 PE 355.544v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE……………………………………………………………………………..14



PE 355.544v01-00 4/16 PR\559056DA.doc

DA



PR\559056DA.doc 5/16 PE 355.544v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

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))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0279)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 141, stk. 3 (C6-0037/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6–
0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
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 samt i forbindelse med 
adgangen til beskæftigelse og 
erhvervsuddannelse i overensstemmelse 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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med national lovgivning og praksis.

Begrundelse

Chikane og sexchikane foretages ikke blot på arbejdspladsen, men også i forbindelse med 
adgangen til beskæftigelse og erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 2
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Princippet om samme løn til mænd
og kvinder er allerede fast forankret i 
Traktatens artikel 141 og bekræftes 
løbende i Domstolens praksis. Dette 
princip er en væsentlig og uundværlig del 
af både EU's retsregler og af Domstolens 
praksis i forbindelse med 
forskelsbehandling på grundlag af køn.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skal den nuværende retsstilling gøres klar, idet der endnu en gang 
refereres til EU-rettens primære forskrifter og Domstolens praksis.

Ændringsforslag 3
Betragtning 9

(9) Ifølge fast retspraksis er 
ligelønsprincippet ikke begrænset til de 
situationer, hvor mænd og kvinder udfører 
deres arbejde for samme arbejdsgiver.
Ifølge Domstolens domme i sag C-320/00, 
A. G. Lawrence m.fl. mod Regent Office 
Care Ltd, Commercial Catering Group og 
Mitie Secure Services Ltd., og sag C-
256/01, Debra Allonby mod Accrington & 
Rossendale College, Education Lecturing 
Services and The Secretary of State for 
Education and Employment, skal 
forskelle i lønvilkår kunne tilskrives en og 
samme kilde, da der ellers mangler en 
enhed, der er ansvarlig for 
forskelsbehandlingen, og som kan 
genoprette ligebehandlingen.

(9) Domstolen har fastslået, at 
ligelønsprincippet under visse forhold 
ikke kun er begrænset til de situationer, 
hvor mænd og kvinder udfører deres 
arbejde for samme arbejdsgiver.
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Begrundelse

Denne betragtning refererer sammen med artikel 4 i Kommissionens forslag til de domme fra 
Domstolen, der anførtes i den oprindelige tekst, og som vedrørte meget specielle forhold, der 
ikke lader sig generalisere. Betragtningen går desuden videre end det negative udsagn i de til 
grund liggende afgørelser. Desuden anførte Domstolen kriteriet "ikke samme kilde" som 
undtagelsesgrund i forbindelse med anvendelse af kravet om lige løn.  

Ændringsforslag 4
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.

Begrundelse

Fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd kræver ændringer, der vedrører såvel mænd 
som kvinder. Det er derfor væsentligt, at medlemsstaterne sammen med arbejdsmarkedets 
parter sikrer, at såvel mænd som kvinder medvirker til at udforme nye strategier til 
gennemførelse af ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 5
Betragtning 13 a (ny)

(13a) I forbindelse med ordninger, der er 
funderede og ydelsesdefinerede, kan der 
på visse punkter, som f.eks. konvertering 
af en del af den periodiske pension til 
sumydelser, overførsel af 
pensionsrettigheder, en efterladtepension, 
der udbetales til en ydelsesberettiget som 
modydelse for, at forsikringstageren giver 
afkald på en del af en pension, eller en 
nedsat pension, når arbejdstageren vælger 
at gå på førtidspension, accepteres ulige 
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behandling, såfremt de uens beløb skyldes 
anvendelse af aktuarmæssige faktorer, 
der er forskellige for de to køn ved 
iværksættelsen af finansieringen af 
ordningen.

Begrundelse

Med henblik på konkretisering af artikel 8, stk. 1. litra h, i direktivforslaget bør de aspekter, 
der hidtil har været nævnt i bilaget til direktiv 96/97/EF, af hensyn til retssikkerheden ikke 
slettes helt, men i det mindste anføres særskilt i betragtningerne.

Ændringsforslag 6
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, 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, 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

Med den foreslåede ændring skal ordlyden i betragtningen bringes i overensstemmelse med 
direktivets artikel 18.

Ændringsforslag 7
Betragtning 28 a (ny)

(28a) Med henblik på bedre forståelse af 
årsagerne til forskelsbehandling af mænd 
og kvinder i arbejds- og 
beskæftigelsesspørgsmål bør de 
eksisterende kønsspecifikke data og 
statistikker evalueres. Derudover bør det 
undersøges, i hvilken udstrækning der er 
behov for yderligere indsamling af 



PR\559056DA.doc 9/16 PE 355.544v01-00

DA

kønsspecifikke data.

Begrundelse

Talmateriale, f.eks. i Kommissionens seneste beretning om ligestilling mellem kvinder og 
mænd, viser, at de kønsspecifikke forskelle fortsat findes til trods for alle EU-bestræbelser. At 
finde frem til årsagerne til lønforskellene mellem mænd og kvinder kræver grundige analyser. 
Behandling og evaluering af eksisterende data samt af kønsspecifikke statistikker er et vigtigt 
skridt i denne forbindelse. Desuden bør det undersøges, på hvilke områder der er et 
yderligere behov for indsamling af data, og hvorledes disse kan indsamles.

Ændringsforslag 8
Betragtning 28 b (ny)

(28b) Ligebehandling af mænd og kvinder 
i arbejds- og beskæftigelsesspørgsmål kan 
ikke begrænses til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger. Den Europæiske Union 
og medlemsstaterne opfordres derfor til i 
øget grad at fremme processen med sigte 
på bevidstgørelse om problemet med 
løndiskriminering og på nytænkning og i 
den forbindelse at inddrage alle berørte 
kræfter, såvel offentlige som private, i 
størst mulig udstrækning. I den 
forbindelse kan dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter yde et vigtigt 
bidrag. 

Begrundelse

Forskelsbehandling begynder i hovedet. Nationale og europæiske oplysningskampagner kan 
derfor fremme nytænkning i dagligdagen på arbejdspladserne. Samtidig gælder det imidlertid 
også om at forpligte andre berørte grupper, som f.eks. arbejdsmarkedets parter, til at deltage 
i kampen mod forskelsbehandling.

Ændringsforslag 9
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. 
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Begrundelse

Denne definition i kommissionsforslagets artikel 15 bør af systematiske årsager indføjes i 
direktivforslagets første kapitel.

Ændringsforslag 10
Artikel 3

3. 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.

udgår

Begrundelse
Denne bestemmelse stammer fra direktiv 96/97/EF, der vedrører gennemførelse af princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger. Af systematiske årsager bør denne bestemmelse derfor også optages i 
andet afsnit af det nye direktiv om de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. 
Ændringsforslaget til artikel 5 a (ny) sikrer dette.

Ændringsforslag 11
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.

Begrundelse

Kommissionens forslag er baseret på to af Domstolens domme (Lawrence, sag C-320/00 og 
Allonby, sag C-256/01), der vedrørte meget specielle forhold, og som ikke kan generaliseres. 
Den foreslåede formulering går desuden videre end det negative udsagn i de afgørelser, der 
ligger til grund, da Domstolen kun havde anset kriteriet "ikke samme kilde" for årsag til at 
udelukke anvendelse af kravet om lige løn. 
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Ændringsforslag 12
Artikel 5 a (ny)

Dette kapitel finder  i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis 
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.

Begrundelse

Denne bestemmelse stammer fra direktiv 96/97/EF, der vedrører gennemførelse af princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger. Af systematiske årsager bør denne bestemmelse derfor også optages i 
andet afsnit af det nye direktiv om de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. 

Ændringsforslag 13
Artikel 15, stk. 1

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

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med et tidligere ændringsforslag bør denne bestemmelse af systematiske 
årsager være en del af den generelle definition i dette direktivs artikel 2 og kan derfor slettes 
på dette sted.

Ændringsforslag 14
Artikel 18

Medlemsstaterne indfører i deres nationale 
retsorden de nødvendige bestemmelser for 
at sikre en reel og effektiv erstatning eller 

Medlemsstaterne indfører i deres nationale 
retsorden de nødvendige bestemmelser for 
at sikre en reel og effektiv erstatning eller 
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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.

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. 
Fastlæggelse af maksimumsgrænser er 
acceptabelt i forbindelse med 
erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger.

Begrundelse

Udbygningen af det i direktivforslagets artikel 18 indeholdte principielle forbud mod en 
maksimumsgrænse for erstatning er i forbindelse med de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger en klar udvidelse af direktivets hidtidige anvendelsesområde. Det 
forekommer derfor hensigtsmæssigt på dette område først at give medlemsstaterne mulighed 
for at måtte fastlægge maksimumsgrænser for fremsættelse af erstatningskrav.

Ændringsforslag 15
Artikel 21, stk. 1

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme, evaluering og 
overvågning af, samt til støtte for 
ligebehandling af kvinder og mænd uden 
forskelsbehandling på grund af køn. 
Sådanne organer kan indgå som en del af 
institutioner, der på nationalt plan har til 
opgave at forsvare menneskerettighederne 
eller beskytte enkeltpersoners rettigheder.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme, evaluering og 
overvågning af, samt til støtte for 
ligebehandling af kvinder og mænd uden 
forskelsbehandling på grund af køn, idet de 
erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger dog er undtaget. 
Sådanne organer kan indgå som en del af 
institutioner, der på nationalt plan har til 
opgave at forsvare menneskerettighederne 
eller beskytte enkeltpersoners rettigheder.

Begrundelse

Forøgelsen af ligestillingsorganernes beføjelser, jf. direktivforslagets artikel 21, er i 
forbindelse med de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger en klar udvidelse af 
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direktivets hidtidige anvendelsesområde. Dette bør foreløbig ikke være tilfældet.

Ændringsforslag 16
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, i form af analyse af 
eksisterende kønsspecifikke data, eller 
gennem udveksling af erfaringer og god 
praksis.

Begrundelse

Talmateriale, f.eks. i Kommissionens seneste beretning om ligestilling mellem kvinder og 
mænd, viser, at de kønsspecifikke forskelle fortsat findes, til trods for alle EU-bestræbelser. At 
finde frem til årsagerne til lønforskellene mellem mænd og kvinder kræver grundige analyser. 
Behandling og evaluering af eksisterende data samt af kønsspecifikke statistikker er et vigtigt 
skridt i denne forbindelse.
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BEGRUNDELSE

I. Målsætningen med kommissionsforslaget

Med dette kommissionsforslag skal EU-retten om ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv moderniseres og forenkles for at sikre øget klarhed 
og retssikkerhed. Med henblik herpå sammenfatter Kommissionen en række eksisterende EU-
forskrifter til én retsakt. Der er tale om direktiverne om lige løn, ligebehandling i forbindelse 
med de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår samt direktiverne om bevisbyrde 
(direktiv 75/117/EF, 76/207/EF, 2002/73/EF, 86/378/EF, 96/97/EF, 97/80/EF og 98/52/EF). 
Desuden har Kommissionen indarbejdet Domstolens omfattende praksis i teksten til den 
foreslåede retsakt.

II. Videreudvikling af lovgivningen om ligebehandling

Kommissionsforslaget er ikke begrænset til ren konsolidering af EU-retten vedrørende 
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse. Tværtimod skal 
revisionen medføre, at bestemte forskrifter, som f.eks. horisontale bestemmelser om 
klageadgang, der hidtil kun har kunnet anvendes på visse delområder,  nu skal kunne finde 
anvendelse på alle de områder, dette forslag omfatter.

III. Direktivets indhold

Direktivet er opdelt i fem afsnit. I første afsnit redegøres der for direktivets grundlæggende 
mål, og der fortages nogle definitioner. Der er navnlig tale om begreber som "direkte" og 
"indirekte" forskelsbehandling samt "chikane" i relation til køn og "sexchikane".

Andet afsnit sammenfatter under hensyntagen til Domstolens praksis endnu en gang 
princippet om lige løn. Desuden redegøres der for de gældende forskrifter om princippet om 
ligebehandling i forbindelse med de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger under 
hensyntagen til den seneste retspraksis.

Tredje afsnit indeholder en række horisontale bestemmelser, der skal forbedre 
klagemulighederne for ofre for forskelsbehandling. Hertil hører retsmidler i tilfælde, hvor 
princippet om ligebehandling ikke er blevet anvendt, visse organisationers klageadgang,
muligheden for at kræve erstatning i tilfælde af forskelsbehandling samt omvendt bevisbyrde, 
så snart der er formodning om forskelsbehandling. Disse horisontale bestemmelser afrundes 
med oprettelse af organer til fremme af ligebehandling og med foranstaltninger til fremme af 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter. Disse bestemmelser, der i vidt omfang allerede er 
indført med direktiv 2002/73, skal nu finde anvendelse på alle delområder, der omfattes af 
kommissionsforslaget.

Fjerde og femte afsnit indeholder bestemmelser om gennemførelse af direktivet samt 
afsluttende bestemmelser.

IV. Ligebehandling, status
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Princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi 
har i årtier været fast forankret i primær ret i form af traktatens artikel 141. Domstolen har i 
utallige vejledende enkeltafgørelser videreudviklet dette væsentlige princip i EU-retten og 
dermed bidraget afgørende til kampen mod forskelsbehandling i medlemsstaterne.

Til trods for denne retsstilling er lønforskellene mellem mænd og kvinder i Den Europæiske 
Union fortsat forfærdende store, selv om kvindernes erhvervskvote er steget. Dette viser 
talmateriale i Kommissionens beretning om ligestilling mellem mænd og kvinder fra 20041 og 
20052. Ifølge disse tal er den kønsspecifikke lønforskel i Den Europæiske Union stadig 
gennemsnitlig 16 %. Forskellene er større i den private sektor end i den offentlige. 
Sammenlignet med deres mandlige kolleger har kvinder med lavere uddannelser og ældre 
kvinder en lavere beskæftigelseskvote. Desuden er der forskelle mellem mænds og kvinders 
karrierer og lønstrukturer. Dette hænger ofte direkte sammen med muligheden for at forene 
familie og arbejde. Samme resultat nås i den betænkning om lige løn for arbejde af samme 
værdi,  som Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling udarbejdede for over fire år 
siden3. Til trods for alle bestræbelser, der er blevet ledsaget af en mængde love i 
medlemsstaterne og på europæisk plan, har disse tal næsten ikke ændret sig i de forløbne år.

V. Anmærkninger og kritik

Ordføreren støtter Kommissionens primære mål om med dette direktiv at forenkle den 
gældende ret og gøre den mere overskuelig. Ordføreren er overbevist om, at den 
videreudvikling af fællesskabsretten, det nye direktiv medfører, vil gavne de berørte kvinder.

Ordføreren henviser imidlertid også til, at den ulige behandling af mænd og kvinder, svarende 
til situationen i medlemsstaterne, indtil nu åbenbart ikke har kunnet fjernes effektivt, til trods 
for den gældende EU-ret. De retlige forudsætninger er sat på papir, også selv om 
gennemførelsesfristen for bestemte retsakter, som f.eks. direktiv 2002/73/EF, der bringer en 
række positive nyskabelser, endnu ikke er afsluttet, således at resultaterne endnu ikke ses.

Ordføreren henviser desuden til, at direktivet ikke på alle områder er begrænset til ren 
konsolidering. Tværtimod skal anvendelsesområdet for de horisontale bestemmelser ifølge 
direktivet også udvides til at omfatte områder, som f.eks. de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger. Dette vil medføre en substantiel videreudvikling af EU-retten, hvis 
konsekvenser ikke kan evalueres afsluttende. I disse tilfælde vil det være hensigtsmæssigt 
meget omhyggeligt at undersøge, om Kommissionens forslag kan følges i fuldt omfang.

Ordføreren opfordrer til, at medlemsstaterne konsekvent fortsætter gennemførelsen af EU-
retten og i den forbindelse betræder nye veje til bekæmpelse af forskelsbehandling. 
Forskelsbehandling begynder i hovedet. Nationale og europæiske oplysningskampagner kan 
fremme nytænkning i dagligdagen på arbejdspladsen.

  
1 KOM (2004) 115 af 19.2.2004.
2 KOM (2005) 44 af 14.2.2005.
3 A-5-0275/2001; beslutning af 20. september 2001.
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Samtidig gælder det om navnlig at forpligte andre berørte grupper, som f.eks. 
arbejdsmarkedets parter, til at føre kampen mod forskelsbehandling endnu mere intensivt. Det 
er absolut nødvendigt, at medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter behandler problemet 
med den fortsat klare kønsspecifikke lønforskel og den vedvarende udprægede adskillelse 
mellem kønnene på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedets parter kan spille en afgørende rolle i 
denne forbindelse ved at fremme fleksible arbejdsvilkår, der gør det muligt for såvel kvinder 
som mænd i højere grad at kombinere arbejde og familie.

Til at finde årsagerne til lønforskellene mellem mænd og kvinder er der behov for grundige 
analyser. Behandling og evaluering af allerede eksisterende og nye data samt af 
kønsspecifikke statistikker kan bidrage. Medlemsstaterne kan endelig gennem udveksling af 
"bedste praksis" yde et vigtigt bidrag til at finde årsagerne.
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