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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om anvendelse af princippet om lige løn for mænd 
og kvinder
(2008/2012(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 2 og 141, stk. 3,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen – Bekæmpelse af den kønsbestemte 
lønforskel (KOM(2007)0424),

– der henviser til rapporten fra Kommissionens netværk af juridiske eksperter på områderne 
beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling mellem mænd og kvinder,

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt, som blev vedtaget af Det Europæiske 
Råd i Bruxelles den 23.-24. marts 2006,

– der henviser til Domstolens sager på baggrund af EF-traktatens artikel 141,

– der henviser til de europæiske arbejdsmarkedsparters aktionsramme om ligestilling 
mellem mænd og kvinder,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om en køreplan for ligestilling mellem 
kvinder og mænd (2006-2010)1 og af ... september 2007 om ligestilling mellem kvinder 
og mænd – 2008 (2008/2047(INI)2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at kvinder gennemsnitligt tjener 15 % mindre end mænd i EU og op til 25 
% mindre i den private sektor; der henviser til, at lønforskellene mellem mænd og kvinder 
varierer mellem 4 og 25 % i medlemsstaterne, og at disse forskelle ikke ser ud til at blive 
mindre,

B. der henviser til, at der stadig vedvarende forekommer lønforskellene mellem mænd og 
kvinder på trods af den omfattende lovgivning, der har været gældende i 30 år, og de 
foranstaltninger, der er truffet, samt de ressourcer, der er anvendt på at forsøge at reducere 
forskellene,

C. der henviser til, at kvinder i alle medlemsstaterne opnår en højere gennemførelsesrate i 

                                               
1 EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 56.
2 Endnu ikke vedtaget.
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skolen end mænd og udgør størstedelen af uddannede, uden at der forekommer en 
sammenlignelig reduktion i lønforskellene,

D. der henviser til, at lønforskellene skyldes direkte og indirekte forskelsbehandling samt 
sociale og økonomiske faktorer, kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og den generelle 
lønstruktur og desuden er forbundet med en række forhold af både juridisk, social og 
økonomisk art, der går langt ud over spørgsmålet om lige løn for lige arbejde,

E. der henviser til, at en nedbringelse af lønforskellene var et af målene i Lissabon-strategien 
for vækst og beskæftigelse, men at der i de fleste medlemsstater ikke blev gjort en 
tilstrækkelig indsats herfor,

F. der henviser til, at en forbedring af EU's retlige ramme vil gøre medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter i stand til bedre at kunne identificere de underliggende årsager til 
de vedvarende lønforskelle,

G. der henviser til, at der er tendens til at undervurdere erhverv og arbejdspladser, hvor 
kvinder er i overtal, i forhold til dem, hvor mænd er i overtal, hvilket ikke nødvendigvis 
begrundes med et objektivt kriterium,

H. der henviser til, at dataene viser, at kvalifikationer og erfaring erhvervet af kvinder 
aflønnes ringere end kvalifikationer og erfaring erhvervet af mænd; der henviser til at 
begrebet "lige løn for lige arbejde" også indebærer en omdefinering af de 
samfundsmæssige roller, som hidtil har været præget af en fordomsfuld kønsstereotyp 
tilgang,

I. der henviser til, at lønforskellene har stor indvirkning på kvinders status i det økonomiske 
og sociale liv i løbet af og i tiden efter deres arbejdsliv, og at kvinder som en konsekvens 
heraf har større risiko for fattigdom og er mindre økonomisk uafhængige, 

J. der henviser til, at det gentagne gange har opfordret Kommissionen til at tage initiativ til 
at hjælpe med at bekæmpe lønforskellene, herunder en revision af den eksisterende 
lovgivning,

K. der henviser til, at det i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 
om gennemførelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse 
med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)1 erklæres, at princippet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme værdi udgør et væsentligt og nødvendigt aspekt af 
den gældende fællesskabsret, herunder Domstolens retspraksis vedrørende 
forskelsbehandling på grund af køn, og at det er hensigtsmæssigt at fastsætte yderligere 
bestemmelser om gennemførelsen af dette princip,

L. der henviser til, at Kommissionen som angivet i dens ovennævnte meddelelse 
"Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel" i løbet af 2008 foretager en analyse af EU's 
retlige ramme om lige løn, som skal omfatte alle berørte parter; der henviser til, at 
resultatet af denne analyse bør offentliggøres behørigt, der henviser til, at der ikke er 
noget forslag under udarbejdelse, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2,

                                               
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
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1. anmoder Kommissionen om på grundlag af EF-traktatens artikel 141 og senest den 31. 
december 2009 at fremsætte et forslag til retsakt om revision af den eksisterende 
lovgivning vedrørende gennemførelsen af princippet om lige løn for mænd og kvinder i 
overensstemmelse med de detaljerede henstillinger i bilaget1;

2. konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes 
grundlæggende rettigheder;

3. finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til 
Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1  Rådets direktiv 75/117/EØF af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger 
om gennemførelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder (EFT L 45 af 19.2.1975, s. 19) er indarbejdet i 
direktiv 2006/54/EF. I henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/54/EF ophæves direktiv 75/117/EØF fra den 
15. august 2009, som også er den seneste frist for at gennemføre dette direktiv. 
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BILAG TIL FORSLAG TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER 
VEDRØRENDE INDHOLDET AF FORSLAGET 

Henstilling 1: DEFINITIONER

Det omarbejdede direktiv 2006/54 indeholder en definition af lige løn som en kopi af 
bestemmelserne i direktiv 75/117. For at opnå mere præcise kategorier som værktøjer til 
bekæmpelse af de kønsbestemte lønforskelle er det vigtigt at definere de forskellige begreber 
nærmere så som:
- kønsbestemte lønforskelle
- direkte forskelsbehandling med hensyn til løn
- indirekte forskelsbehandling med hensyn til løn
- pensionsforskelle - i forskellige pensionsordningssøjler, dvs. i opsparingsbaserede ordninger 
og arbejdsmarkedsrelaterede pensioner (som en fortsættelse af forskelsbehandlingen med 
hensyn til løn efter pensioneringen)

Henstilling 2: ANALYSE AF SITUATIONEN OG GENNEMSIGTIGHEDEN AF 
RESULTATERNE

2.1. Manglen på information og bevidsthed blandt arbejdsgivere og arbejdstagere med hensyn 
til de eksisterende eller mulige lønforskelle inden for en virksomhed svækker gennemførelsen 
af traktatens princip og den eksisterende lovgivning.

2.2. Det er derfor af afgørende betydning, at jævnlige lønrevisioner samt offentliggørelse af 
resultaterne heraf gøres obligatoriske for virksomheder (f.eks. i virksomheder med mindst 20 
ansatte).

2.3. Arbejdsgiverne skal forelægge resultater i form af lønstatistikker fordelt efter køn for 
arbejdstagerne og disses repræsentanter. Disse oplysninger skal udarbejdes på sektorplan og 
nationalt plan i de enkelte medlemsstater.

Henstilling 3: ARBEJDSEVALUERING

3.1. Begrebet arbejdsværdi er præget af en stereotyp opfattelse, som ikke gavner kvinder, 
f.eks. når der lægges vægt på fysisk styrke frem for samarbejdsevne eller ansvar.

3.2. Kommissionens initiativ bør derfor fokusere på medlemsstaternes forpligtelse til at 
indføre kønsneutrale jobevalueringer, som giver både arbejdsgiverne og arbejdstagerne 
mulighed for at identificere en mulig forskelsbehandling med hensyn til løn på baggrund af en 
fordomsfuld lønskaladefinition, alt imens de nationale love og traditioner vedrørende deres 
arbejdsmarkedsordninger respekteres. Sådanne arbejdsevalueringselementer bør desuden være 
gennemsigtige og gøres tilgængelige for alle berørte parter samt arbejdstilsyn og 
ligestillingsorganer.

Henstilling 4: LIGESTILLINGSORGANER
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Ligestillingsorganerne bør spille en særlig rolle i forbindelse med nedbringelsen af de 
kønsbestemte lønforskelle, så de kan kontrollere og så vidt muligt håndhæve anvendelsen af 
ligestillingslovgivningen mere effektivt og mere uafhængigt.

 Deres rolle skal styrkes gennem: 
- støtte og rådgivning til personer, som har været udsat for forskelsbehandling med hensyn til 
løn
- uafhængige undersøgelser af lønforskellene
- offentliggørelse af uafhængige rapporter og fremsættelse af anbefalinger om spørgsmål 
vedrørende forskelsbehandling med hensyn til løn (direkte og indirekte).

Henstilling 5: DEN SOCIALE DIALOG

Der er behov for yderligere undersøgelser af kollektive aftaler samt gældende lønskalaer og 
jobevalueringsordninger, navnlig vedrørende behandlingen af deltidsansatte og ansatte med 
andre atypiske arbejdsordninger eller ekstra lønudbetalinger/bonusser (gives oftere til mænd 
end til kvinder). Under hensyntagen til den nationale lovgivning, kollektive aftaler og praksis 
skal medlemsstaterne opfordre arbejdsmarkedets parter til at indføre kønsneutrale 
jobevalueringer, som giver både arbejdsgiverne og arbejdstagerne mulighed for at identificere 
eventuel forskelsbehandling med hensyn til løn på baggrund af en fordomsfuld 
lønskaladefinition.

Henstilling 6: SANKTIONER

6.1. Af forskellige årsager er lovgivningen på dette område tydeligvis mindre effektiv, og idet 
man holder sig for øje, at hele problemet ikke kan løses med lovgivning alene, bør 
Kommissionen og medlemsstaterne overveje at styrke den eksisterende lovgivning med de 
rette typer sanktioner.

6.2 Det er vigtigt, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en 
krænkelse af princippet om lige løn for arbejde af samme værdi er genstand for de rette 
sanktioner.

6.3. Der mindes om, at medlemsstaterne i henhold til det omarbejdede direktiv 2006/54 
allerede er forpligtede til at pålægge erstatning eller godtgørelse (afsnit III, horisontale 
bestemmelser, kapitel 1, artikel 18) samt sanktioner (kapitel 3, horisontale bestemmelser, 
artikel 25), som skal være "effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning". Disse bestemmelser er imidlertid ikke tilstrækkelige til at undgå 
krænkelse af princippet om lige løn. Derfor foreslås det:

- at kompensation eller erstatning ikke skal begrænses af fastlæggelse af et maksimum

- at sanktionerne skal omfatte betaling af erstatning til offeret

- administrative bøder (f.eks. i tilfælde, hvor der ikke er afgivet meddelelse, eller hvor 
analysen af kønsopdelte lønstatistikker (i henhold til indstilling 2), som arbejdstilsynet har 
anmodet om, ikke er tilgængelig



PE404.763v01-00 8/10 PR\718444DA.doc

DA

- forbud mod offentlige ydelser, støtte (herunder EU-finansiering forvaltet af 
medlemsstaterne) og fremgangsmåderne ved til indgåelse af offentlige kontrakter som 
allerede angivet i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF vedrørende udbudsprocedurer ("de 
ordregivende myndigheder kan fastlægge særlige betingelser for gennemførelse af 
kontrakten - hvilket især kan vedrøre sociale og miljømæssige hensyn").
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BEGRUNDELSE

EU's retlige ramme med hensyn til lige løn er meget omfattende. Indvirkningen afhænger 
imidlertid af effektiviteten af håndhævelsen, som kan blive problematisk.
Oplysningerne viser en vedvarende forskel på mænds og kvinders løn. De seneste tal viser en 
forskel på 15 % mellem mænds og kvinders bruttotimeløn og 25 % i den private sektor.   
Lønforskellene mellem mænd og kvinder forklares sædvanligvis med forskelle på et 
individuelt grundlag som f.eks. alder, uddannelse og erfaring. Det fremgår imidlertid, at disse 
forskelle spiller en relativt mindre rolle i forbindelse med de vedvarende lønforskelle mellem 
mænd og kvinder.
Da forskellene på de individuelle kendetegn er faldende i hele EU, også selv om de i visse 
lande stadig er af betragteligt omfang, synes lønforskellene mellem mænd og kvinder at være 
mere forbundet med graden af kønsopdeling på arbejdsmarkedet og lønstrukturens 
indvirkning. De stive og vedvarende lønforskelle mellem mænd og kvinder understreger 
behovet for multifacetterede politikker, der sigter mod gennemførelse af lovgivningen og 
omhandler opdelingen på arbejdsmarkedet. 
Eksperterne er enige om, at den åbenlyse forskelsbehandling i forbindelse med direkte løn på 
grund af køn er faldende som følge af den eksisterende lovgivning. Indirekte 
forskelsbehandling er tilsyneladende et resultat af lønforskelle i opdelte sektorer. På grund af 
lønforskellene som følge af økonomisk opdeling er effektiviteten af lovgivningen, der er mere 
effektiv i forbindelse med bekæmpelse af direkte forskelsbehandling, af begrænset omfang. 
Vurderinger af den retlige ramme har vist visse forskelle i lovgivningen vedrørende 
lønforskelle mellem mænd og kvinder. Direktiv 75/117/EØF og det omarbejdede direktiv 
54/2006/EF viser stor forskel i forbindelse med rammeprincippet: I 1975 blev lønforskellene 
mellem mænd og kvinder betragtet som et spørgsmål om økonomisk konkurrence, som en 
"integreret del af oprettelsen af det fælles marked og dets funktion", mens direktivet fra 2006 
omhandler "princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder".

Lovgivningen strictu senso har imidlertid samme formål: at finde årsager til den 
utilstrækkelige effektivitet. 

Rapporten sigter mod en styrkelse af de eksisterende retlige bestemmelser under hensyntagen 
til, at den økonomiske opdeling knap bliver påvirket af denne type lovgivning. 

En grundlæggende forandring kan findes i definitionen af løn i henhold til adskillige af EF-
Domstolens domme. En betydelig udvikling har fundet sted med hensyn til fremgangsmåder 
og mulige foranstaltninger, hvilket også skyldes indflydelsen fra 
antidiskriminationspolitikkerne.

Ud over lovgivningen kan de politiske tiltag i princippet fremføres i tre linjer:
1) ligelønspolitik og bekæmpelse af direkte og indirekte forskelsbehandling

2) lige muligheder-politik, der sigter mod at skabe sammenhæng mellem familieliv og arbejde 
med fortsatte beskæftigelsesmønstre til følge

3) lønpolitikker orienteret mod en reducering af ulighederne på lønområdet og bedre løn for 
lavt betalte og kvindedominerede job

Det effektive policy-mix kan afhænge af nationale særegenheder og hovedårsager til 
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lønforskellene mellem mænd og kvinder.
Nationale rapporter efter anmodning fra Kommissionen har vist, at der i flere medlemsstater 
ikke er fokus på lønforskellene mellem mænd og kvinder – hverken i den offentlige debat 
eller på den politiske dagsorden. Et af hovedproblemerne var, at der ikke er noget egentligt 
"ejerskab" af problemet, idet ingen virkelig føler sig ansvarlig for at standse lønforskellene 
mellem mænd og kvinder1.
Den igangværende decentralisering af lønfastsættelsen kan få mere alvorlige konsekvenser i 
fremtiden. Situationen kan blive mere alvorlig i medlemsstater, hvor arbejdsmarkedets parter 
er svage, hvor fagforeningernes rolle mindskes, og hvor lønforhandlinger ikke eksisterer. En 
tilgang, hvor den individuelle arbejdskontrakt fastholdes uden oplysninger om vederlag for 
lignende arbejde, kan medføre stigende lønforskelle mellem mænd og kvinder.

Det er klart, at en forbedring af den eksisterende lovgivning i sig selv ikke alene kan løse 
problemet med lønforskellene mellem mænd og kvinder. Kun et effektivt policymix, herunder 
en bedre og mere effektiv lovgivning med en klar ansvarsfordeling, kan afhjælpe et af de mest 
vedvarende problemer på ligestillingsområdet. En over 30 år gammel lovgivning uden 
tilfredsstillende resultat vidner om nødvendigheden af at forbedre lovgivningen, hovedsagelig 
gennem en styrkelse af dens effektivitet.

                                               
1 "A gender pay gap - Origins and policy responses". En sammenlignende gennemgang af 30 europæiske lande, 
Europa-Kommissionen, 2006.
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