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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-095 
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Betänkande
David Casa A8-0270/2018
Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Förslag till direktiv (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Jämställdhet är en av unionens 
grundläggande principer. Enligt artikel 3 i 
fördraget om Europeiska unionen är ett av 
unionens mål att främja jämställdhet 
mellan könen. Även i artikel 23 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna fastställs att 
jämställdhet mellan könen ska säkerställas 
på alla områden, inbegripet i fråga om 
anställning, arbete och lön.

(2) Jämställdhet mellan könen är en av 
unionens grundläggande principer. Enligt 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen är unionens mål att bekämpa 
social utestängning och diskriminering 
samt främja social rättvisa och socialt 
skydd, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, solidaritet mellan generationerna 
och skydd av barnets rättigheter. Enligt 
artikel 8 i EUF-fördraget ska unionen i 
all sin verksamhet syfta till att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att främja jämställdhet mellan 
dem. Även enligt avdelning III i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (nedan kallad 
stadgan) föreskrivs det att alla människor 
är lika inför lagen, diskriminering ska 
vara förbjuden samt att jämställdhet 
mellan könen ska säkerställas på alla 
områden, inbegripet i fråga om anställning, 
arbete och lön (artiklarna 20, 21 och 23 i 
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stadgan). 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 33 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna föreskrivs rätten till skydd 
mot uppsägning på varje grund som står i 
samband med moderskap samt rätt till 
betald mammaledighet och till 
föräldraledighet efter ett barns födelse eller 
adoption av ett barn, för att man ska kunna 
förena familjeliv och yrkesliv.

(3) I artikel 33 i stadgan föreskrivs 
skydd av familjen på det rättsliga, 
ekonomiska och sociala planet, rätten till 
skydd mot uppsägning på varje grund som 
står i samband med moderskap samt rätt till 
betald mödraledighet och till 
föräldraledighet efter ett barns födelse eller 
adoption av ett barn, för att man ska kunna 
förena familjeliv och yrkesliv.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen är part i FN-konventionen 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Bestämmelserna i 
konventionen har varit en central del av 
Europeiska unionens rättsordning sedan 
konventionen trädde i kraft och unionens 
lagstiftning måste i så stor utsträckning 
som möjligt tolkas på ett sätt som 
överensstämmer med konventionen. Bland 
annat föreskriver konventionen i artikel 7 
att alla parter ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att barn med 
funktionsnedsättning åtnjuter fullständiga 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter på samma sätt som andra barn.

(4) Unionen och alla medlemsstater är 
parter i FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning och 
måste mer allmänt främja och skydda alla 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna. Bestämmelserna 
i konventionen har varit en central del av 
Europeiska unionens rättsordning sedan 
konventionen trädde i kraft och unionens 
lagstiftning måste i så stor utsträckning 
som möjligt tolkas på ett sätt som 
överensstämmer med konventionen. Bland 
annat föreskriver konventionen i punkt 24 i 
ingressen och i artikel 7 att alla parter ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att barn med 
funktionsnedsättning åtnjuter fullständiga 
och likvärdiga mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter på samma sätt som 
andra barn. Konventionen föreskriver 
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dessutom i artikel 23 att 
konventionsstaterna ska vidta effektiva 
och ändamålsenliga åtgärder för att 
avskaffa diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning i alla frågor som 
gäller äktenskap, familj, föräldraskap och 
personliga förbindelser på samma villkor 
som för andra.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaterna har undertecknat 
och ratificerat FN:s konvention om 
barnets rättigheter och är därför juridiskt 
skyldiga att vidta alla åtgärder för att 
förverkliga de berörda rättigheterna. 
Konventionen föreskriver bland annat i 
artikel 18 att föräldrar eller, i 
förekommande fall, vårdnadshavare har 
huvudansvaret för barnets uppfostran och 
utveckling, och barnets bästa ska för dem 
komma i främsta rummet. 
Konventionsstaterna påminns även om 
sitt ansvar att vidta alla lämpliga åtgärder 
för att säkerställa att barn till 
förvärvsarbetande föräldrar har rätt att 
åtnjuta den barnomsorg som de är 
berättigade till.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Politiken för balans mellan arbete 
och privatliv bör bidra till att öka 
jämställdheten genom att främja 
kvinnornas deltagande på 
arbetsmarknaden, göra det lättare för män 
att på lika villkor som kvinnor ta en del av 

(5) Politiken för balans mellan arbete 
och privatliv bör bidra till att öka 
jämställdheten genom att främja 
kvinnornas deltagande på 
arbetsmarknaden, uppmuntra och göra det 
lättare för män att på lika villkor som 
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omsorgsansvaret och genom att minska 
klyftan mellan könen vad gäller inkomst 
och lön. Dessa åtgärder bör utformas med 
hänsyn till befolkningsutvecklingen, 
inklusive effekterna av befolkningens 
åldrande.

kvinnor ta en del av omsorgsansvaret och 
genom att minska klyftan mellan könen 
vad gäller inkomst, lön och pension. Dessa 
åtgärder bör även inriktas på att minska 
könsstereotyper, erkänna och omfördela 
omsorgsansvaret samt utveckla och 
genomföra kvalitetsstandarder för alla 
typer av omsorgstjänster, varjämte de bör 
utformas med hänsyn till 
befolkningsutvecklingen, inklusive 
effekterna av befolkningens åldrande och 
konsekvenserna av detta för 
omsorgsansvaret. Den utmaning som den 
demografiska förändringen innebär måste 
ovillkorligen åtgärdas för att politiken för 
balans mellan arbete och privatliv ska bli 
anpassad till framtidens arbetsliv. Utsatta 
kvinnokategoriers 
arbetsmarknadsdeltagande behöver 
särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Politiken för balans mellan arbete 
och privatliv för informella 
anhörigvårdare - som för närvarande, 
helt kostnadsfritt, står för 80 procent av 
all vård och omsorg inom EU - har 
relevans för de utmaningar som följer 
med demografiska förändringar, och 
utgör ett lämpligt gensvar på dessa. 
Denna politik förväntas bidra till att 
dämpa effekterna av en ökande 
efterfrågan på vård och omsorg, samtidigt 
som trenden mot mindre och mer 
geografiskt utspridda familjer liksom allt 
fler kvinnor som inträder på 
arbetsmarknaden minskar den informella 
vård- och omsorgspotentialen. 
Utbredningen av informell vård och 
omsorg i unionen, i förening med trycket 
på de offentliga utgifterna i vissa länder, 
gör att denna form av stöd förväntas bli 
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ännu viktigare i framtiden. Det är därför 
uppenbart att behoven av informell vård 
och omsorg måste stödjas och att det 
ovillkorligen behövs åtgärder som gör det 
möjligt för anhörigvårdare att förena vård 
och omsorg med arbete.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, som lades fram av unionens 
institutioner den 17 november 2017, syftar 
till att ge unionsmedborgarna nya och 
mera ändamålsenliga rättigheter. Pelaren 
bygger på 20 viktiga principer, bland 
annat princip 2 om jämställdhet, princip 3 
om lika möjligheter och princip 9 om 
balans mellan arbete och privatliv. Enligt 
den sistnämnda har föräldrar och 
personer med omsorgsansvar rätt till 
lämplig ledighet, anpassningsbara 
arbetsformer och tillgång till 
omsorgstjänster. Kvinnor och män ska, 
enligt pelaren, ha lika tillgång till särskild 
ledighet för att ta sitt omsorgsansvar, och 
uppmuntras att använda ledigheten 
jämlikt.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Föräldrar och personer med 
omsorgsansvar bör ha rätt till lämplig 
ledighet, anpassningsbara arbetsformer 
och tillgång till omsorgstjänster. Kvinnor 
och män bör ha lika tillgång till särskild 
ledighet för att ta sitt omsorgsansvar, och 
bör uppmuntras att använda ledigheten 
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jämlikt.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) I Europaparlamentets 
initiativbetänkande av den 18 juni 2013 
om krisens konsekvenser för utsatta 
gruppers tillgång till vård (2013/2044) 
uppmanas kommissionen uttryckligen att 
föreslå ett direktiv om ledighet för vård av 
anhörig.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Enligt uppgifter från kommissionen 
(Eurostat) från oktober 2017 var 
sysselsättningsgraden för män i unionen 
71,9 % men bara 61,4 % för kvinnor, trots 
att kvinnor har högre utbildning.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Balans mellan arbete och privatliv är 
dock fortfarande en stor utmaning för 
många föräldrar och arbetstagare med 
omsorgsansvar, vilket har en negativ 
inverkan på kvinnors sysselsättning. En 
viktig faktor för kvinnors 
underrepresentation på arbetsmarknaden är 
svårigheterna att förena arbete och 
familjeliv. När kvinnor får barn tenderar 

(7) Balans mellan arbete och privatliv är 
fortfarande en stor utmaning för många 
föräldrar och arbetstagare med 
omsorgsansvar, vilket har en negativ 
inverkan på kvinnors sysselsättning. En 
utslagsgivande faktor för kvinnors 
underrepresentation på arbetsmarknaden, 
vid sidan av diskrimineringen i fråga om 
arbetstillfällen, anställningsförhållanden, 
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de att arbeta färre antal timmar med 
avlönat arbete och tillbringa mer tid med 
obetalt omsorgsansvar. Att ha en sjuk eller 
vårdberoende anhörig har också visat sig 
ha en negativ inverkan på kvinnors 
sysselsättning, vilket leder till att en del 
kvinnor hamnar utanför arbetsmarknaden 
helt och hållet.

typ av arbete och lön, är svårigheterna att 
förena arbete och ansvar för familjen. När 
kvinnor får barn brukar de arbeta färre 
timmar med avlönat arbete och tillbringa 
mer tid med obetalda omsorgsuppgifter. 
Numera blir det dessutom allt vanligare 
med arbetstimmar ända till sent på 
kvällen, liksom också, i vissa branscher, 
med nattarbete eller arbete på allmänna 
helgdagar, och då blir det svårt för 
arbetstagare att förena arbetet med sina 
skyldigheter gentemot barn och andra 
anhöriga eller personer från den 
närmaste bekantskapskretsen som 
behöver omvårdnad eller stöd. Att ha en 
anhörig som behöver omvårdnad eller stöd 
har också visat sig ha en negativ inverkan 
på kvinnors sysselsättning, vilket leder till 
att ett antal kvinnor hamnar utanför 
arbetsmarknaden helt och hållet eller till 
viss del. Detta blir i sin tur till skada för 
dessa anhörigvårdares rättigheter till 
social trygghet och pension, och leder 
ibland till ökad risk för fattigdom och 
social utestängning, framför allt på äldre 
dagar. Forskning och praxis visar att 
arbetsgivarna har direkt nytta av att 
tillgodose arbetande anhörigvårdares 
behov, i och med att frånvaron minskar 
och det går lättare att locka till sig 
personal och att behålla och motivera 
personalen.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Att det finns överkomligt prissatt, 
god och tillgänglig barnomsorg och vård 
av och omsorg om anhöriga som behöver 
omvårdnad eller stöd har visat sig vara en 
avgörande faktor för politiken för balans 
mellan arbete och privatliv, som gör det 
lättare för mammor att snabbt återvända 
till arbetslivet och för kvinnor att delta 
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mer på arbetsmarknaden. De flesta av 
medlemsstaterna har dock fortfarande 
2018 ännu inte uppnått Barcelonamålen 
från 2002 för barnomsorg. Att dessa mål 
uppnås är utslagsgivande för att kvinnor 
fullt ut ska kunna delta i arbetslivet, och 
att man i den fleråriga budgetramen 
prioriterar investeringar i god och 
tillgänglig samhällsbaserad barnomsorg 
till ett överkomligt pris spelar en 
nyckelroll för att man ska kunna bryta det 
rådande dödläget. Inrättandet av ledighet 
för enskilda anhörigvårdare bör därför 
inte ersätta goda, tillgängliga och 
överkomligt prissatta samhällsbaserade 
omsorgstjänster som tillhandahålls av 
yrkespersoner.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I unionens nuvarande rättsliga ram 
ges begränsat incitament för män att ta på 
sig en lika stor del av omsorgsansvaret. I 
många medlemsstater finns ingen 
möjlighet till betald pappaledighet och 
föräldraledighet, vilket bidrar till att få 
pappor tar ut sådan ledighet. Skillnaderna 
mellan könen när det gäller arbete och 
omsorg ökar ännu mer på grund av 
obalansen i utformningen av politiken för 
balans mellan arbete och privatliv för 
kvinnor respektive män. Omvänt har 
systemen för balans mellan arbete och 
privatliv för pappor, till exempel ledighet 
och flexibla arbetsformer, visat sig ha en 
positiv effekt när det gäller att minska den 
relativa mängden oavlönat arbete i hemmet 
som utförs av kvinnor och gett dessa mer 
tid för avlönat arbete.

(8) I unionens nuvarande rättsliga ram 
ges begränsat incitament för män att ta på 
sig en lika stor del av omsorgsansvaret. I 
många medlemsstater finns ingen 
möjlighet, vare sig till betald pappaledighet 
och föräldraledighet eller till överlåtelse av 
föräldraledighet, vilket bidrar till att få 
pappor tar ut sådan ledighet. 
Könsstereotyperna och skillnaderna 
mellan könen när det gäller arbete och 
omsorg ökar ännu mer på grund av 
obalansen i utformningen av politiken för 
balans mellan arbete och privatliv för 
kvinnor respektive män. Omvänt har 
systemen för balans mellan arbete och 
privatliv för pappor, till exempel ledighet 
och anpassningsbara arbetsformer, visat 
sig ha en positiv effekt när det gäller att 
minska den relativa mängden oavlönat 
arbete i hemmet som utförs av kvinnor och 
gett dessa mer tid för avlönat arbete. 
Vidare har Eurofounds undersökningar 
visat att det finns flera olika 
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sammanlänkade faktorer som påverkar 
hur föräldrar tar ut föräldraledighet. Av 
särskilt stor betydelse är framför allt 
högkvalitativa, tillgängliga och 
överkomligt prissatta inrättningar för 
barnomsorg, äldreomsorg samt vård och 
omsorg av personer med 
funktionsnedsättning, jämte information 
om vad slags ledighet som finns 
tillgänglig, ledighetsersättning och 
löneskillnader, framgångsrika modeller 
för familjeorganisation, samt i vilken 
utsträckning arbetstagare befarar att bli 
isolerade från arbetsmarknaden när de 
tar ut ledighet. Ungdomar är uppenbart 
en av de kategorier som är mest utsatta 
för alla dessa faktorer.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att förbättra balansen mellan 
arbete och privatliv bör man åtgärda 
diskriminering, såsom det ihållande 
lönegapet mellan kvinnor och män, så att 
man slutligen säkerställer en större 
jämställdhet på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör, tillsammans med 
arbetsmarknadens parter och relevanta 
berörda parter, införa 
jämställdhetsfostran i läroplanerna inom 
grund- och förskoleutbildningen och 
fortsätta myndighetsarbetet med att 
tillhandahålla information och öka 
medvetenheten. Inom 
likabehandlingspolitiken bör man söka 
åtgärda problemet med stereotyper om 
manliga och kvinnliga yrken och roller, 
och arbetsmarknadens parter bör axla sin 
viktiga roll att informera både 
arbetstagare och arbetsgivare och öka 
deras medvetenhet om åtgärder mot 
diskriminering.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) För att man bättre ska kunna 
bedöma inverkan av den bakomliggande 
lagstiftningen och annan relaterad 
lagstiftning bör relevanta uppgifter, 
såsom antalet arbetstimmar, lön, 
befattning, inklusive en uppdelning i kön 
och ålder, samlas in och offentliggöras på 
lokal, regional och nationell nivå för att 
dokumentera den intersektionella 
diskrimineringen och utforma de politiska 
åtgärderna på ett riktat och resurseffektivt 
sätt. Europeiska jämställdhetsinstitutet 
(EIGE), Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor 
(Eurofound), Europeiska centrumet för 
utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 
bör, tillsammans med nationella och 
regionala jämställdhetsorgan, 
kontinuerligt uppdatera indikatorerna för 
balans mellan arbete och privatliv för att 
säkerställa uppgifternas relevans och 
aktualitet.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Investeringar i samhällsbaserade 
offentliga tjänster för personer med 
funktionsnedsättningar eller 
åldersrelaterade stödbehov är avgörande 
för att kvinnor inte ska tvingas lämna 
arbetsmarknaden eller inte kunna stanna 
kvar i eller återgå till betald 
sysselsättning, i enlighet med rådets 
slutsatser av den 7 december 2017 om 
förbättring av samhällsbaserat stöd och 
samhällsbaserad vård för ett självständigt 
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liv.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 8d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8d) Ett socialt och ekonomiskt hållbart 
samhälle förutsätter att ansvaret för en 
lämplig balans mellan arbete och privatliv 
delas mellan arbetstagare, familjer, 
arbetsmarknadens parter, lokala och 
regionala myndigheter och alla offentliga 
och privata arbetsgivare och 
tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Arbetsmarknadens parter bör av 
medlemsstaterna uppmuntras att fortsätta 
sitt aktiva arbete med att göra det lättare 
att förena arbete, privatliv och familjeliv 
samt att förbättra jämställdheten och 
likabehandlingen på arbetsmarknaden 
genom utbildning, vuxenutbildning, 
medvetandehöjande åtgärder och 
informationskampanjer.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Samråd bör hållas med 
arbetsmarknadens parter om 
utformningen och genomförandet av den 
ekonomiska politiken och sysselsättnings- 
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och socialpolitiken i enlighet med 
nationell praxis. De bör uppmuntras att 
förhandla och ingå kollektivavtal om 
frågor som är relevanta för dem, samtidigt 
som deras självständighet och rätt till 
kollektiva åtgärder respekteras.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är lämpligt att upphäva och 
ersätta direktiv 2010/18/EU, som för 
närvarande reglerar föräldraledigheten, 
genom att införa ett ramavtal mellan 
arbetsmarknadens parter. Detta direktiv 
bygger framför allt på de regler som 
fastställdes i direktiv 2010/18/EU och 
kompletterar dessa genom att de stärker de 
befintliga rättigheterna och inför nya.

(10) Det är lämpligt att upphäva och 
ersätta direktiv 2010/18/EU, som för 
närvarande reglerar föräldraledigheten, 
genom att införa ett ramavtal mellan 
arbetsmarknadens parter. Detta direktiv 
bygger framför allt på de regler som 
fastställdes i direktiv 2010/18/EU och 
kompletterar dessa genom att de stärker de 
befintliga rättigheterna och inför nya. 
Ingenting i detta direktiv bör tolkas som 
en försämring av tidigare rättigheter som 
följer av det sistnämnda direktivet.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I detta direktiv fastställs minimikrav 
avseende pappaledighet, föräldraledighet 
och ledighet för vård av anhörig och för 
flexibla arbetsformer för föräldrar och 
arbetstagare med omsorgsansvar. Genom 
att göra det lättare för föräldrar och 
anhörigvårdare att förena arbete och 
familjeliv, bör detta direktiv bidra till de 
fördragsenliga målen om jämställdhet med 
hänsyn till möjligheter på 
arbetsmarknaden, likabehandling i 
arbetslivet och främjande av en hög 
sysselsättningsnivå i unionen.

(11) I detta direktiv fastställs minimikrav 
avseende pappaledighet, föräldraledighet 
och ledighet för vård av anhörig och för 
anpassningsbara arbetsformer för 
föräldrar och arbetstagare med 
omsorgsansvar. Genom att göra det lättare 
för föräldrar och anhörigvårdare att förena 
arbete och familjeliv, bör detta direktiv 
bidra till de fördragsenliga målen om 
jämställdhet med hänsyn till möjligheter på 
arbetsmarknaden, likabehandling i 
arbetslivet och främjande av en hög 
sysselsättningsnivå i unionen. I direktivet 
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erinrar man sig dessutom att den rådande 
demografiska utvecklingen medför allt 
större behov av vård och omsorg på grund 
av samhällets åldrande, vilket i sin tur 
leder till att man måste investera i och 
bygga ut en barn- och äldreomsorg som 
är tillgänglig, överkomligt prissatt och av 
god kvalitet, så att anhörigvårdare kan 
fortsätta som yrkesaktiva.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande. I enlighet 
med vad som för närvarande föreskrivs i § 
2.3 i bilagan till direktiv 2010/18/EU bör 
detta omfatta anställningskontrakt eller 
anställningsförhållanden för 
deltidsarbetande arbetstagare, arbetstagare 
med en tidsbegränsad anställning eller 
personer med ett anställningskontrakt eller 
ett anställningsförhållande hos ett 
bemanningsföretag.

(12) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
arbetstagare som har ett anställningsavtal 
eller ett anställningsförhållande. I enlighet 
med vad som för närvarande föreskrivs i § 
2.3 i bilagan till direktiv 2010/18/EU bör 
detta omfatta anställningskontrakt eller 
anställningsförhållanden för 
deltidsarbetande arbetstagare, arbetstagare 
med en tidsbegränsad anställning eller 
personer med ett anställningskontrakt eller 
ett anställningsförhållande hos ett 
bemanningsföretag. Kommissionen bör se 
efter om de rättigheter som föreskrivs i 
detta direktiv kan utsträckas också till 
egenföretagare. Kommissionen bör, om så 
är lämpligt, lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om detta.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Unionslagstiftningen säkerställer 
principen om likabehandling mellan olika 
typer av anställningsförhållanden, 
förbjuder all direkt eller indirekt 
diskriminering på grund av kön i fråga 
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om sysselsättning, yrke, socialt skydd och 
tillgång till varor och tjänster, säkerställer 
att rättigheter kan överlåtas och behållas 
vid flyttning mellan olika medlemsstater 
och garanterar, dels minimikrav för 
intjänande och behållande av 
kompletterande pensionsrättigheter över 
gränserna, dels minimikrav för öppenhet 
när det gäller tjänstepensionsplaner.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att främja en jämnare fördelning 
av omsorgsansvaret mellan kvinnor och 
män bör rätt till pappaledighet i samband 
med barnets födelse införas. För att ta 
hänsyn till skillnader mellan 
medlemsstaterna bör rätten till 
pappaledighet vara oberoende av 
äktenskaplig status eller familjestatus 
enligt vad som anges i nationell 
lagstiftning.

(13) Till stöd och styrka för en jämnare 
fördelning av omsorgsansvaret mellan 
kvinnor och män bör det införas rätt till 
betald pappaledighet för pappor eller 
andra föräldrar som i nationell 
lagstiftning tillerkänns motsvarande 
ställning, varvid ledigheten bör tas ut 
omkring tidpunkten för ett barns födelse, 
eller adoptionen av ett barn, eller en 
dödfödsel. För att ta hänsyn till skillnader 
mellan medlemsstaterna bör rätten till 
pappaledighet vara oberoende av 
äktenskaplig status eller familjestatus 
enligt vad som anges i nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör vidta särskilda 
åtgärder för att alla de förmåner som 
föreskrivs i detta direktiv ska gälla för 
föräldrar som måste vistas utomlands 
under en längre tid för att slutföra en 
internationell adoption.
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Merparten av papporna utövar inte 
sin rätt till föräldraledighet eller överlåter 
en stor del av sin ledighet till mammorna. 
För att uppmuntra den andra föräldern till 
att vara föräldraledig, förlängs perioden för 
föräldraledighet som inte kan överlåtas från 
en förälder till en annan från en månad till 
fyra månader i och med detta direktiv, 
samtidigt som varje förälders rätt till minst 
fyra månaders föräldraledighet bibehålls 
enligt vad som för närvarande föreskrivs i 
direktiv 2010/18/EU.

(14) Merparten av papporna utövar inte 
sin rätt till föräldraledighet eller överlåter 
en stor del av sin ledighet till mammorna. 
För att uppmuntra den andra föräldern till 
att vara föräldraledig, förlängs perioden för 
föräldraledighet som inte kan överlåtas från 
en förälder till en annan från en månad till 
fyra månader i och med detta direktiv, 
samtidigt som varje förälders rätt till minst 
fyra månaders föräldraledighet bibehålls 
enligt vad som för närvarande föreskrivs i 
direktiv 2010/18/EU. Om det säkerställs 
att fyra månader av föräldraledigheten 
kan tas ut endast av män och inte kan 
överlåtas till den andra föräldern sporras 
papporna att ta ut denna ledighet, och 
således att axla sin papparoll. Det främjar 
och underlättar också mammornas 
återintegrering i arbetslivet efter mamma- 
och föräldraledigheten. Om det ordnas så, 
att omsorgsansvaret kan fördelas jämnare 
mellan bägge föräldrarna, bidrar detta 
helt säkert till att fler män och kvinnor 
deltar i arbetslivet.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att ge föräldrar bättre möjligheter 
att ta ut föräldraledighet när deras barn 
växer upp, bör rätten till föräldraledighet 
beviljas fram tills dess att barnet är minst 
tolv år gammalt. Medlemsstaterna bör ges 
möjlighet att ange vilken tidsfrist som ska 
gälla när anställda ansöker om 
föräldraledighet, och att besluta om rätten 
till föräldraledighet ska vara avhängig en 
viss tjänstgöringstid. Med hänsyn till den 

(15) För att ge föräldrar bättre möjligheter 
att ta ut föräldraledighet när deras barn 
växer upp, bör rätten till föräldraledighet 
beviljas fram tills dess att barnet är minst 
tio år gammalt. Medlemsstaterna bör ges 
möjlighet att ange en rimlig tidsfrist som 
ska gälla när anställda ansöker om 
föräldraledighet, med beaktande av 
svårigheterna för i synnerhet 
mikroföretag och små och medelstora 
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ökande diversifieringen av 
avtalsbestämmelser, bör den sammanlagda 
tiden av på varandra följande 
visstidsanställningsavtal hos samma 
arbetsgivare beaktas vid beräkningen av 
tjänstgöringsperioden. För att balansera 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov 
bör medlemsstaterna även kunna besluta 
huruvida arbetsgivaren under vissa 
omständigheter ska ha rätt att skjuta upp 
beviljandet av föräldraledighet. I sådana 
fall bör arbetsgivaren ge en skriftlig 
motivering till skälen till detta.

företag, och att besluta om rätten till 
föräldraledighet ska vara avhängig en viss 
tjänstgöringstid. Medlemsstaterna bör 
kunna införa ett krav på att arbetstagaren 
ska ha tjänstgjort en viss minimitid på 
högst sex månader för att få utöva denna 
rättighet. Med hänsyn till att vi får allt fler 
olika former av anställningsavtal, bör den 
sammanlagda tiden av på varandra följande 
visstidsanställningsavtal hos samma 
arbetsgivare beaktas vid beräkningen av 
tjänstgöringsperioden. För att balansera 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov 
bör medlemsstaterna även kunna avgöra 
huruvida arbetsgivaren under objektiva 
omständigheter ska ha rätt att skjuta upp 
beviljandet av föräldraledighet under en 
rimligt lång tid. I sådana fall bör 
arbetsgivaren skriftligen motivera skälen 
till detta.

Med tanke på att flexibilitet gör det mer 
sannolikt att föräldrarna, särskilt papporna, 
utövar sin rätt till föräldraledighet, bör 
arbetstagare kunna begära att få vara 
föräldralediga på heltid eller deltid eller 
under andra flexibla former. Det bör vara 
arbetsgivarens sak att bestämma om en 
begäran om föräldraledighet under andra 
flexibla former än heltid godtas. 
Medlemsstaterna bör även utvärdera om 
villkoren och de detaljerade systemen för 
föräldraledighet bör anpassas till de 
särskilda behov som föräldrar i särskilt 
utsatta situationer har.

Med tanke på att flexibilitet gör det mer 
sannolikt att föräldrarna, särskilt papporna, 
utövar sin rätt till föräldraledighet, bör 
arbetstagare kunna begära att få vara 
föräldralediga på heltid eller deltid eller 
under andra flexibla former. Det bör vara 
arbetsgivarens sak att bestämma om en 
begäran om föräldraledighet under andra 
flexibla former än heltid godtas. 
Medlemsstaterna bör även utvärdera om 
villkoren och de detaljerade systemen för 
föräldraledighet bör anpassas till de 
särskilda behov som föräldrar har, särskilt 
med avseende på dels föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning, inklusive 
psykisk ohälsa, eller allvarliga medicinska 
tillstånd eller sjukdomar, dels 
ensamstående föräldrar, som bör få minst 
samma nivå av rättigheter och skydd som 
föräldrar får enligt detta direktiv, och, i 
kraft av sin specifika situation, kunna 
omfattas av särskilda bestämmelser enligt 
nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
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Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta återgången till 
arbetet efter föräldraledighet uppmanas 
arbetstagaren och arbetsgivaren att hålla 
kontakten under ledigheten. De kan också 
vidta lämpliga åtgärder för återgången till 
arbetet, vilka ska beslutas gemensamt av 
de berörda parterna, med beaktande av 
nationell lagstiftning, kollektivavtal 
och/eller praxis.

(16) För att underlätta återgången till 
arbetet efter föräldraledighet uppmanas 
arbetstagaren och arbetsgivaren att på 
frivillig grund hålla kontakten under 
ledigheten. De kan också vidta lämpliga 
åtgärder för återgången till arbetet, såsom 
utbildning eller omskolning, om vilka 
beslut fattas gemensamt av de berörda 
parterna, med beaktande av nationell 
lagstiftning, kollektivavtal och/eller praxis. 
Det bör göras klart att arbetstagare som 
inte vill hålla kontakt inte är skyldiga att 
göra det och inte får diskrimineras på 
något sätt. Arbetsgivare bör dessutom 
informera arbetstagare, under deras 
ledighet eller den tid de arbetar under 
anpassningsbara arbetsformer, om 
eventuell vidareutbildning som erbjuds 
övriga arbetstagare och om eventuella 
befordringsförfaranden och interna 
lediga tjänster, och dessa arbetstagare bör 
fortsatt få komma i fråga för dem.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att ge kvinnor och män som 
sköter om en äldre familjemedlem och/eller 
andra vårdbehövande anhöriga större 
möjlighet att fortsätta förvärvsarbeta, bör 
arbetstagare med en allvarligt sjuk eller 
vårdbehövande anhörig ha rätt att vara 
lediga från arbetet inom ramen för vård av 
anhörig. För att förhindra missbruk av 
denna rätt kan intyg på allvarlig sjukdom 
eller vårdbehov komma att krävas innan 
ledighet beviljas.

(17) För att ge arbetstagare som sköter 
om en äldre familjemedlem och/eller andra 
vårdbehövande anhöriga större möjlighet 
att fortsätta förvärvsarbeta, bör arbetstagare 
med en anhörig i behov av omvårdnad 
eller stöd av ett allvarligt medicinskt skäl 
eller till följd av ett åldersrelaterat hinder 
ha rätt att vara lediga från arbetet inom 
ramen för vård av anhörig. Läkarintyg 
över det allvarliga medicinska skälet till 
omvårdnads- eller stödbehov bör krävas 
innan ledighet beviljas, varvid såväl 
arbetstagarens som den vårdbehövandes 
integritet och personuppgifter 
genomgående måste skyddas i enlighet 
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med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver rätten till ledighet för vård av 
anhörig som föreskrivs i detta direktiv, bör 
alla arbetstagare behålla sin rätt till 
ledighet från arbetet på grund av force 
majeure av brådskande och oförutsedda 
familjeskäl, vilket för närvarande 
föreskrivs i direktiv 2010/18/EU, enligt de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna.

(18) Utöver rätten till ledighet för vård av 
anhörig som föreskrivs i detta direktiv, bör 
alla arbetstagare, utan att gå miste om de 
rättigheter som är förenade med 
anställningen, behålla sin rätt till ledighet 
från arbetet på grund av force majeure av 
brådskande och oförutsedda familjeskäl, 
vilket för närvarande föreskrivs i direktiv 
2010/18/EU, enligt de villkor som 
fastställts i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att öka incitamenten för 
arbetstagare med barn och omsorgsansvar, 
i synnerhet män, att ta ut de ledigheter som 
föreskrivs i detta direktiv, bör de ha rätt till 
skälig ersättning under ledigheten. 
Ersättningsnivån bör minst motsvara den 
nivå av ersättning som arbetstagaren 
skulle få vid sjukdom. Medlemsstaterna 
bör beakta betydelsen av kontinuitet i 
rätten till social trygghet, inbegripet hälso- 
och sjukvård.

(19) För att öka incitamenten för 
arbetstagare med barn och omsorgsansvar, 
i synnerhet män, att ta ut de ledigheter som 
föreskrivs i detta direktiv, bör de ha rätt till 
betalning eller skälig ersättning under 
ledigheten. Vid föräldraledighet och 
ledighet för vård av anhörig bör 
betalningen eller ersättningen minst 
motsvara 78 % av arbetstagarens 
bruttolön. Medlemsstaterna bör beakta 
betydelsen av kontinuitet i rätten till social 
trygghet, inbegripet pension samt hälso- 
och sjukvård.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
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Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I enlighet med direktiv 2010/18/EU 
är medlemsstaterna skyldiga att fastställa 
vad som ska gälla för anställningsavtalet 
eller anställningsförhållandet under 
föräldraledigheten. I enlighet med 
Europeiska unionens domstols rättspraxis 
bibehålls anställningsförhållandet mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren under 
perioden av ledighet och som ett resultat av 
detta ska den som är föräldraledig därför 
under ledigheten alltjämt betecknas som en 
arbetstagare i gemenskapsrättslig mening. 
När medlemsstaterna fastställer vad som 
ska gälla för anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet under en 
föräldraledighet som omfattas av detta 
direktiv ska de därför säkerställa att 
anställningsförhållandet bibehålls.

(20) I enlighet med direktiv 2010/18/EU 
är medlemsstaterna skyldiga att fastställa 
vad som ska gälla för anställningsavtalet 
eller anställningsförhållandet under 
föräldraledigheten. I enlighet med 
Europeiska unionens domstols rättspraxis 
bibehålls anställningsförhållandet mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren under 
perioden av ledighet och som ett resultat av 
detta ska den som är föräldraledig därför 
under ledigheten alltjämt betecknas som en 
arbetstagare i gemenskapsrättslig mening. 
När medlemsstaterna fastställer vad som 
ska gälla för anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet under en 
föräldraledighet som omfattas av detta 
direktiv, inbegripet i fråga om 
rättigheterna till social trygghet, bör de 
därför säkerställa att 
anställningsförhållandet bibehålls, utan att 
det påverkar de rättigheter till social 
trygghet, inbegripet pensionsavgifter som 
arbetstagaren fortfarande omfattas av 
under sin ledighet. Med tanke på detta bör 
medlemsstaterna säkerställa att den 
ledighet som föreskrivs i detta direktiv 
inte, under hela ledighetsperioden, 
påverkar arbetstagarens 
pensionsrättigheter.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att uppmuntra förvärvsarbetande 
föräldrar och anhörigvårdare att stanna 
kvar i arbetskraften, bör de få möjlighet att 
anpassa sina arbetstider efter sina 
personliga behov och önskemål. 
Förvärvsarbetande föräldrar och 
anhörigvårdare bör därför kunna begära 
flexibla arbetsformer, vilket är en 

(21) För att uppmuntra förvärvsarbetande 
föräldrar och anhörigvårdare att stanna 
kvar i arbetskraften, bör de få möjlighet att 
anpassa sina arbetstider efter sina 
personliga behov och önskemål. 
Förvärvsarbetande föräldrar och 
anhörigvårdare bör därför kunna begära 
anpassningsbara arbetsformer, vilket är en 
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möjlighet för en arbetstagare att anpassa 
sitt arbetsmönster, till exempel genom 
distansarbete, flexibla arbetstider, eller 
med deltidsarbete, för att ta hand om ett 
barn eller en vårdberoende anhörig. För att 
kunna tillgodose både arbetstagarnas och 
arbetsgivarnas behov bör det vara möjligt 
för medlemsstaterna att begränsa 
varaktigheten för flexibla arbetsformer, 
inbegripet deltidsarbete. Även om 
deltidsarbete har visat sig vara bra för att 
kvinnor ska kunna fortsätta arbeta när de 
har fått barn, kan långa perioder av 
deltidsarbete leda till mindre inbetalning av 
sociala avgifter vilket i sin tur leder till 
minskad eller ingen pensionsrätt alls. Det 
slutliga beslutet om att bevilja en 
arbetstagares begäran om flexibla 
arbetsformer bör ligga hos arbetsgivaren. 
De särskilda omständigheter som ligger till 
grund för behovet av flexibla arbetsformer 
kan förändras. Arbetstagare bör därför inte 
bara ha rätt att återgå till sina ursprungliga 
arbetsmönster efter en viss avtalad period, 
utan bör också när som helst kunna begära 
att få återgå om omständigheterna så 
kräver.

möjlighet för en arbetstagare att anpassa 
sitt arbetsmönster, till exempel genom 
distansarbete, anpassningsbara arbetstider, 
eller med deltidsarbete, för att ta hand om 
ett barn eller en vårdberoende anhörig, och 
vilket därmed skulle säkerställa det skydd 
som krävs för att förhindra allt slags 
missbruk. För att kunna tillgodose både 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov 
bör det vara möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa varaktigheten för 
anpassningsbara arbetsformer, inbegripet 
deltidsarbete. Även om deltidsarbete har 
visat sig vara bra för att kvinnor ska kunna 
fortsätta arbeta när de har fått barn eller 
tagit hand om anhöriga i behov av 
omvårdnad eller stöd, kan långa perioder 
av deltidsarbete leda till mindre inbetalning 
av sociala avgifter vilket i sin tur leder till 
minskad eller ingen pensionsrätt alls. 
Många anhörigvårdare kan då drabbas av 
ekonomiska svårigheter på grund av 
inkomstbortfall, antingen direkt eller i 
framtiden, samtidigt som 
tillhandahållandet av informell vård och 
omsorg i slutändan utgör ett ansenligt 
bidrag till både samhället i stort och till 
strama hälso- och sjukvårds- eller 
socialbudgetar. Det slutliga beslutet om att 
bevilja en arbetstagares anspråk på 
anpassningsbara arbetsformer bör ligga 
hos arbetsgivaren, som skriftligen bör 
motivera ett avslag. De särskilda 
omständigheter som ligger till grund för 
behovet av anpassningsbara arbetsformer 
kan förändras. Arbetstagare bör därför inte 
bara ha rätt att återgå till sina ursprungliga 
arbetsmönster efter en viss, ömsesidigt 
avtalad period, utan bör också när som 
helst kunna begära att få återgå om 
omständigheterna så kräver. När 
medlemsstaterna förverkligar dessa 
arbetsformer bör de ta hänsyn till 
särdragen hos mikroföretag samt små och 
medelstora företag, och till 
begränsningarna för dessa företag i fråga 
om uppläggning av arbetstiden och 
planering.
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Rådets direktiv 2010/18/EG ger 
referensscenariot för medlemsstaternas 
eller arbetstagarens alla åtgärder i fråga 
om föräldraledighet.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Arbetstagare som utövar sina 
rättigheter till ledighet eller flexibla 
arbetsformer bör vara skyddade mot 
diskriminering och mindre gynnsam 
behandling på grund av det.

(23) Arbetstagare som utövar sina 
rättigheter till ledighet eller 
anpassningsbara arbetsformer bör vara 
skyddade mot alla former av 
diskriminering och mindre gynnsam 
behandling på grund av detta. Samtidigt 
bör skyddet av både arbetsgivarnas och 
arbetstagarnas intresse säkerställas.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Arbetstagare som utövar sina 
rättigheter att ta ut ledigheter som 
föreskrivs i detta direktiv bör åtnjuta skydd 
mot uppsägning och alla förberedelser för 
en eventuell uppsägning på grund av att de 
har begärt eller tagit ut sådan ledighet eller 
har utövat rätten till sådana flexibla 
arbetsformer. Om arbetstagare anser att de 
har sagts upp på dessa grunder, bör de 
kunna be arbetsgivaren att skriftligen få väl 
underbyggda skäl till uppsägningen.

(24) Arbetstagare som utövar sina 
rättigheter att ta ut ledigheter och göra 
anspråk på anpassningsbara arbetsformer 
som föreskrivs i detta direktiv bör åtnjuta 
skydd mot uppsägning och alla 
förberedelser för en eventuell uppsägning 
på grund av att de har begärt eller tagit ut 
sådan ledighet eller har utövat rätten till 
sådana anpassningsbara arbetsformer. Om 
arbetstagare anser att de har sagts upp på 
dessa grunder, bör de kunna be 
arbetsgivaren att skriftligen få väl 
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underbyggda skäl till uppsägningen.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) När arbetstagare som anser att de har 
avskedats på grund av att de tagit ut eller 
ansökt om sådan ledighet som avses i 
artikel 4, 5 eller 6 eller för att de utnyttjat 
sin rätt till flexibla arbetsformer enligt 
vad som avses i artikel 9, för en domstol 
eller annan behörig myndighet lägger fram 
uppgifter av vilka man kan dra slutsatsen 
att en sådan överträdelse har ägt rum, ska 
det åligga svaranden att bevisa att ingen 
sådan överträdelse har ägt rum.

(25) När arbetstagare som anser att de har 
avskedats på grund av att de tagit ut eller 
ansökt om sådan ledighet som avses i 
artikel 4, 5 eller 6, för en domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
uppgifter av vilka man kan dra slutsatsen 
att en sådan överträdelse har ägt rum, ska 
det åligga arbetsgivaren att bevisa att 
ingen sådan överträdelse har ägt rum.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för underlåtenhet 
att fullgöra någon av de nationella 
bestämmelser som följer av detta direktiv 
eller de relevanta bestämmelserna som 
redan är i kraft vad gäller de rättigheter 
som omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Ändamålsenligt 
genomförande av principen om 
likabehandling kräver lämpligt rättsligt 
skydd för arbetstagare mot ogynnsam 
behandling från arbetsgivarens sida eller 
mot ogynnsamma följder av ett klagomål 
som de fört fram i företaget, eller 
eventuella förfaranden som de inlett för att 
säkerställa efterlevnaden av de rättigheter 
som föreskrivs i detta direktiv. Personer 
som utsätts för sådant kan bli avskräckta 

(26) Medlemsstaterna bör föreskriva 
ändamålsenliga, proportionella och 
avskräckande sanktioner för underlåtenhet 
att fullgöra någon av de nationella 
bestämmelser som följer av detta direktiv 
eller de relevanta bestämmelserna som 
redan är i kraft vad gäller de rättigheter 
som omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Ändamålsenligt 
genomförande av principen om 
likabehandling kräver lämpligt rättsligt 
skydd för arbetstagare mot ogynnsam 
behandling från arbetsgivarens sida eller 
mot ogynnsamma följder av ett klagomål 
som de fört fram i företaget, eller 
eventuella förfaranden som de inlett för att 
säkerställa efterlevnaden av de rättigheter 
som föreskrivs i detta direktiv. Personer 
som utsätts för sådant kan bli avskräckta 
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från att utöva sina rättigheter på grund av 
risken för repressalier och bör därför 
skyddas mot eventuell ogynnsam 
behandling när de utövar de rättigheter som 
föreskrivs i detta direktiv. Sådant skydd är 
särskilt relevant när arbetstagares 
företrädare utför sina uppgifter.

från att utöva sina rättigheter på grund av 
risken för repressalier och bör därför 
skyddas mot eventuell ogynnsam 
behandling när de utövar de rättigheter som 
föreskrivs i detta direktiv. Sådant skydd är 
särskilt relevant när arbetstagares 
företrädare utför sina uppgifter. Yrkes- och 
socialinspektörer bör med lämpliga medel 
övervaka att direktivet genomförs korrekt, 
för att undvika diskriminering och 
säkerställa att arbetstagare får lika 
tillgång till sina sociala och 
arbetsrelaterade rättigheter.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) I syfte att ytterligare förbättra 
skyddet av de rättigheter som föreskrivs 
enligt detta direktiv bör de nationella 
organen för främjande av likabehandling 
också vara behöriga på de områden som 
omfattas av detta direktiv.

(27) I syfte att ytterligare förbättra 
skyddet av de rättigheter som föreskrivs 
enligt detta direktiv bör de nationella 
organen för främjande av likabehandling 
och för barnets rättigheter också vara 
behöriga på de områden som omfattas av 
detta direktiv.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Lokala och regionala myndigheter, 
som spelar en central roll i utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
politiken på områden där de ofta har 
nyckelkompetens, såsom barnomsorg 
(bl.a. de olika typerna av barntillsyn), 
äldreomsorg, stöd till personer med 
funktionsnedsättning, utbildning, sociala 
tjänster eller sysselsättning samt 
integration i samhället och på 
arbetsmarknaden, bör delta i 
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genomförandet av de föreslagna 
åtgärderna. Dessutom bör de lokala och 
regionala myndigheterna främja bästa 
praxis och ömsesidigt lärande om 
åtgärder för balans mellan arbetsliv och 
privatliv.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Det civila samhället, inklusive 
jämställdhetsorgan, bör spela en roll vid 
den effektiva tillämpningen av lagar och 
bestämmelser om jämställdhet inom 
ramen för anställningsförhållanden i 
syfte att säkerställa likabehandling. 
Medlemsstaterna bör förbättra dels 
dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter, dels utbytet av erfarenhet och 
bästa praxis mellan alla relevanta berörda 
parter.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Skäl 27c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27c) Till stöd för antagandet av åtgärder 
som påverkar balansen mellan arbete och 
privatliv bör medlemsstaterna främja 
frivilliga certifieringssystem som bedömer 
offentliga och privata organisationers 
resultat. Genomförandet av 
certifieringssystemen bör främjas med 
incitament.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv



PE637.675/ 25

SV

Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Rättigheter som förvärvats 
under den befintliga rättsliga ramen bör 
fortsätta att gälla, om inte fördelaktigare 
bestämmelser införs med detta direktiv. 
Genomförandet av detta direktiv kan inte 
användas för att minska befintliga 
rättigheter som angetts i den befintliga 
unionslagstiftningen på detta område och 
kan inte heller utgöra ett giltigt skäl för att 
sänka den allmänna skyddsnivån som 
arbetstagare har tilldelats på ett område 
som omfattas av detta direktiv.

(28) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket tillåter medlemsstaterna att införa 
eller behålla mer förmånliga bestämmelser. 
Rättigheter som förvärvats inom den 
befintliga rättsliga ramen bör fortsätta att 
gälla, om inte fördelaktigare bestämmelser 
införs med detta direktiv. Genomförandet 
av detta direktiv kan inte användas för att 
minska befintliga rättigheter som angetts i 
den befintliga unionslagstiftningen, den 
befintliga nationella lagstiftningen och 
befintliga kollektivavtal på detta område 
och kan inte heller utgöra ett giltigt skäl för 
att sänka den allmänna skyddsnivån som 
arbetstagare har tilldelats på ett område 
som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I detta direktiv ska sådana 
administrativa, finansiella och rättsliga 
ålägganden undvikas som motverkar 
etableringen och utvecklingen av små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att utvärdera inverkan av 
deras införlivandeakt på små och 
medelstora företag för att se till att dessa 
inte blir oproportionerligt drabbade. De ska 
vara särskild uppmärksamma på 
mikroföretag och den administrativa 
bördan.

(30) Vid genomförandet av detta direktiv 
bör medlemsstaterna undvika sådana 
administrativa, finansiella och rättsliga 
ålägganden som motverkar etableringen 
och utvecklingen av mikroföretag samt 
små och medelstora företag, eller som blir 
alltför betungande för arbetsgivarna. 
Medlemsstaterna uppmanas därför att 
regelbundet och grundligt 
förhandsutvärdera och övervaka inverkan 
av sin införlivandeakt på mikroföretag 
samt små och medelstora företag för att se 
till att dessa inte blir oproportionerligt 
drabbade. De ska vara särskilt 
uppmärksamma på mikroföretag och den 
administrativa bördan, särskilt med 
avseende på vilka konsekvenser systemen 
för föräldraledighet och flexibla 
arbetsformer får för arbetets uppläggning, 
och offentliggöra resultaten av sådana 
utvärderingar. Medlemsstaterna 
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uppmuntras att gå mikroföretagen och de 
små och medelstora företagen till handa 
med vägledning och råd, och får 
ytterligare välja att minska den 
administrativa bördan för dessa företag, 
utan att detta blir till skada för 
arbetstagarnas rättigheter enligt detta 
direktiv, varvid i allt väsentligt samma bör 
gälla för likabehandling av arbetstagare, 
antingen de är anställda av företag av det 
sistnämnda slaget eller av andra företag.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) För att uppnå en bättre balans 
mellan arbete och privatliv och 
jämställdhet på detta område och för att 
fullt ut uppnå det avsedda målet med detta 
direktiv bör kommissionen också 
överväga en översyn av rådets direktiv 
92/85/EEG, med beaktande av 
rättigheterna och bestämmelserna i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare, kvinnor och män, som har ett 
anställningsavtal eller ett 
anställningsförhållande.

Detta direktiv ska tillämpas på alla 
arbetstagare, kvinnor och män, som har ett 
anställningsavtal eller ett 
anställningsförhållande enligt definitionen 
i den lagstiftning, de kollektivavtal 
och/eller den praxis som gäller i 
respektive medlemsstat, samt i enlighet 
med kriterierna för fastställande av en 
arbetstagares status enligt rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) pappaledighet: ledighet från arbetet 
för pappor i samband med barnets födelse.

a) pappaledighet: betald ledighet från 
arbetet för pappor eller för andra föräldrar 
med motsvarande ställning enligt 
definitionen i nationell lagstiftning, kring 
tidpunkten för ett barns födelse eller 
adoptionen av ett barn, eller en dödfödsel.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) föräldraledighet: ledighet från arbetet 
i samband med ett barns födelse eller vid 
adoption av ett barn i syfte att ta hand om 
det barnet.

b) föräldraledighet: betald ledighet från 
arbetet i samband med ett barns födelse 
eller vid adoption eller beviljande av 
vårdnad om ett barn i syfte att ta hand om 
det barnet.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) anhörigvårdare: arbetstagare som ger 
personlig omvårdnad eller stöd till en 
anhörig vid allvarlig sjukdom eller annat 
omsorgsbehov.

c) anhörigvårdare: arbetstagare som 
utan förvärvssyfte ger personlig 
omvårdnad eller stöd, i händelse av 
allvarliga medicinska skäl, såsom 
funktionsnedsättning, kronisk sjukdom 
eller psykisk ohälsa, liksom också vid 
sjukhusinläggning, dagkirurgiska ingrepp 
eller åldersrelaterade hinder, till
i) en anhörig eller
ii) en person från sin närmaste 
bekantskapskrets, som inte är en släkting, 
på skriftlig begäran av personen i fråga. 
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) ledighet för vård av anhörig: betald 
ledighet från arbetet för anhörigvårdare 
för att ge personlig omvårdnad eller stöd 
till en anhörig eller en person från sin 
närmaste bekantskapskrets, på skriftlig 
begäran av personen i fråga, av allvarliga 
medicinska skäl, såsom 
funktionsnedsättning, kronisk sjukdom 
eller psykisk ohälsa, liksom också vid 
sjukhusinläggning, dagkirurgiska ingrepp 
eller åldersrelaterade hinder.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) anhörig: en arbetstagares son, dotter, 
mor, far, make, maka eller partner i 
registrerat partnerskap om sådant 
partnerskap anges i nationell lagstiftning.

d) anhörig: en arbetstagares första- eller 
andragradssläkting, via blodsband eller 
giftermål, inklusive fosterbarn eller 
vårdnadshavare, eller partner i registrerat 
partnerskap om sådant partnerskap anges i 
nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) omsorgsbehov: en situation där en 
person, tillfälligt eller permanent, är 
beroende av omsorg på grund av en 
funktionsnedsättning eller ett annat 
allvarligt medicinskt tillstånd än allvarlig 

e) behov av omvårdnad och stöd: 
assistans eller stöd som individanpassats 
och gör det möjligt för en person med en 
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, 
kroppslig ohälsa eller ett åldersrelaterat 
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sjukdom. hinder att fullt ut delta i samhällslivet.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) flexibla arbetsformer: en möjlighet 
för en arbetstagare att anpassa sitt 
arbetsmönster, till exempel genom 
distansarbete, flexibla arbetstider, eller 
med deltidsarbete.

f) anpassningsbara arbetsformer: en 
möjlighet för en arbetstagare att anpassa 
sitt arbetsmönster på frivillig basis, till 
exempel genom distansarbete där så är 
möjligt, flexibla arbetstider, eller med 
deltidsarbete.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
pappor har rätt att ta ut en pappaledighet 
om minst tio arbetsdagar i samband med 
barnets födelse.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
pappor eller andra föräldrar med 
motsvarande ställning enligt definitionen 
i nationell lagstiftning har rätt 
tillpappaledighet om minst tio arbetsdagar 
kring tidpunkten för ett barns födelse eller 
adoption av ett barn. Medlemsstaterna får 
bestämma om ledigheten även kan tas ut 
delvis innan eller endast direkt efter 
födelse, adoption eller dödfödsel.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten till pappaledighet ska beviljas 
oberoende av arbetstagarens 
anställningstid.
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Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se efter om de 
i sin nationella lagstiftning lämpligen bör 
anpassa pappaledighetsvillkoren och de 
närmare bestämmelserna för uttag av 
pappaledighet till särskilda situationer där 
papporna måste vara mer tillsammans 
med barnen. Sådana särskilda situationer 
kan handla om att papporna själva eller 
deras barn har funktionsnedsättning, 
bland annat i form av psykisk ohälsa eller 
ett allvarligt medicinskt tillstånd eller 
sjukdom och om ensamstående pappor, 
enligt definitionen i nationell lagstiftning 
eller praxis.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska bedöma 
behovet av särskilda bestämmelser för att 
säkerställa att tillämpningen av 
pappaledighet anpassas till de behov som 
uppstår i samband med flerbarnsfödsel, 
för tidig födsel, adoptivföräldrar, 
föräldrar med funktionsnedsättning, 
föräldrar med psykisk ohälsa och 
föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 
Medlemsstaterna får fastställa andra fall 
som kräver särskilda 
tillämpningsbestämmelser för 
pappaledighet.
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Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetstagare får en individuell rätt till 
föräldraledighet på minst fyra månader, 
vilken ska tas ut innan barnet når en viss 
ålder som ska vara minst tolv år.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetstagare får en individuell rätt till 
föräldraledighet på minst fyra månader, 
vilken ska tas ut innan barnet når en viss 
ålder som ska vara minst tio år. 
Medlemsstaterna får höja denna 
åldersgräns för barn med 
funktionsnedsättning eller kronisk 
sjukdom, adoptivföräldrar, samt föräldrar 
med funktionsnedsättning eller psykisk 
ohälsa.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska bedöma om 
föräldraledigheten enligt detta direktiv 
skulle kunna förlängas för ensamstående 
föräldrar. Ensamstående föräldrar ska ha 
tillgång till minst samma nivå av 
rättigheter och skydd som andra föräldrar 
säkerställs enligt detta direktiv och kunna 
utnyttja specifika bestämmelser i enlighet 
med nationell lagstiftning, eller 
kollektivavtal, med tanke på sin särskilda 
situation.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
tidsfrister inom vilka de arbetstagare som 

3. Medlemsstaterna ska fastställa en 
rimlig tidsfrist inom vilka de arbetstagare 
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utövar sin rätt till föräldraledighet ska 
anmäla början och slutet på 
föräldraledigheten till arbetsgivaren. Vid 
fastställandet ska medlemsstaterna ta 
hänsyn till såväl arbetsgivarens som 
arbetstagarens behov. Medlemsstaterna 
ska säkerställa att det i arbetstagarens 
begäran om föräldraledighet framkommer 
när föräldraledigheten avses inledas och 
avslutas.

som utövar sin rätt till föräldraledighet ska 
anmäla början och slutet på 
föräldraledigheten till arbetsgivaren. Vid 
fastställandet ska medlemsstaterna ta 
hänsyn till såväl arbetsgivarens (särskilt 
mikroföretag, små och medelstora 
företag) som arbetstagarens behov.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vidta särskilda 
åtgärder för att säkerställa att alla de 
förmåner som föreskrivs i direktivet är 
tillämpliga, om föräldrarna vistas 
utomlands under en längre tid för att 
slutföra en internationell adoption.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får ställa villkor på 
en kvalifikationsperiod i arbete eller en 
anställningstid som inte får överskrida ett 
år för rätt till föräldraledighet. Vid på 
varandra följande visstidsanställningsavtal, 
enligt definitionen i rådets direktiv 
1999/70/EG21 om ramavtalet om 
visstidsarbete, med samma arbetsgivare, 
ska den sammanlagda längden av dessa 
avtal beaktas vid beräkning av 
kvalifikationsperioden.

4. Medlemsstaterna får ställa villkor på 
en kvalifikationsperiod i arbete eller en 
anställningstid som inte får överskrida sex 
månader för rätt till föräldraledighet. Vid 
på varandra följande 
visstidsanställningsavtal, enligt 
definitionen i rådets direktiv 1999/70/EG21 
om ramavtalet om visstidsarbete, med 
samma arbetsgivare, ska den sammanlagda 
längden av dessa avtal beaktas vid 
beräkning av kvalifikationsperioden.

__________________ __________________
21 Rådets direktiv av den 28 juni 1999 om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat 

21 Rådets direktiv av den 28 juni 1999 om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat 
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av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 
10.7.1999, s. 43).

av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 
10.7.1999, s. 43).

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får fastställa de 
omständigheter under vilka arbetsgivaren i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
kollektivavtal och/eller praxis får skjuta 
upp beviljandet av föräldraledigheten med 
en rimlig tid, om ledigheten skulle innebära 
en allvarlig störning i driften av företaget. 
Arbetsgivaren ska skriftligen motivera 
varför föräldraledigheten skjuts upp.

5. Medlemsstaterna får fastställa de 
omständigheter under vilka arbetsgivaren i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
kollektivavtal och/eller praxis får skjuta 
upp beviljandet av föräldraledigheten med 
en rimlig tid, om ledigheten skulle innebära 
en allvarlig störning i driften av företaget 
eller få allvarliga negativa konsekvenser 
för arbetsgivarens verksamhet. 
Arbetsgivaren ska skriftligen motivera 
varför föräldraledigheten skjuts upp. Vid 
motiverad uppskjutning av 
föräldraledighet ska arbetsgivaren, där så 
är möjligt, erbjuda flexibla former av 
föräldraledighet i enlighet med punkt 6.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetstagare även har rätt att begära 
föräldraledighet på deltid, i perioder 
avgränsade av arbete eller i andra flexibla 
former. Arbetsgivarna ska behandla och 
besvara en sådan begäran med beaktande 
av såväl arbetsgivares som arbetstagares 
behov. Arbetsgivaren ska skriftligen 
motivera ett eventuellt avslag på en sådan 
begäran.

6. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetstagare även har rätt att begära 
föräldraledighet på deltid, i perioder 
avgränsade av arbete eller i andra flexibla 
former. Arbetsgivarna ska behandla och 
besvara en sådan begäran med beaktande 
av såväl arbetsgivares som arbetstagares 
behov, särskilt i mikroföretag och 
småföretag. Arbetsgivaren ska skriftligen 
motivera ett eventuellt avslag på en sådan 
begäran inom rimlig tid efter det att 
ansökan lämnats in.
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Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska utvärdera 
behovet av att anpassa villkoren för 
beviljande av föräldraledighet och 
tillämpningsbestämmelserna till behoven 
hos adoptivföräldrar, föräldrar med 
funktionsnedsättning och föräldrar med 
barn med funktionsnedsättning eller 
kronisk sjukdom.

7. Medlemsstaterna ska fastställa 
förenklade villkor för beviljande av 
föräldraledighet och 
tillämpningsbestämmelserna som ska 
anpassas till behoven hos adoptivföräldrar, 
föräldrar med funktionsnedsättning, 
föräldrar med psykisk ohälsa och föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning eller 
kronisk sjukdom, framför allt genom 
åtgärder såsom högre ålder hos barnet för 
när föräldraledighet får tas ut, förenklade 
möjligheter till deltidsarbete efter 
återgång till arbetet, eller längre 
föräldraledighet.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att arbetstagare 
har rätt att ta ut ledighet för vård av 
anhörig på minst fem arbetsdagar per år 
och per arbetstagare. En sådan rättighet får 
omfattas av krav på lämpligt läkarintyg om 
den anhöriges allvarliga sjukdom.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att arbetstagare 
har rätt att ta ut ledighet för vård av 
anhörig på minst fem arbetsdagar per år 
och per arbetstagare. En sådan rättighet får 
omfattas av krav på lämpligt läkarintyg om 
den anhöriges vård- och stödbehov, eller 
vård- och stödbehoven hos den person 
som arbetstagaren tar hand om, i enlighet 
med artikel 3 ca. Informationen om 
hälsotillståndet ska vara konfidentiell och 
delges endast ett begränsat antal berörda 
enheter för att säkra både arbetstagarens 
och den vård- och stödbehövandes rätt till 
uppgiftsskydd.
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Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledighet som tas enligt medlemsstaternas 
bestämmelser som garanterar 
arbetstagare rätten att ge personlig 
omvårdnad eller stöd till en anhörig eller 
en person från sin närmaste 
bekantskapskrets får erkännas som 
ledighet för vård av anhörig enligt punkt 
1, om det nationella systemet erbjuder en 
likvärdig eller högre skyddsnivå än vad 
som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av hänsyn till särskilt svåra situationer 
ska medlemsstaterna bedöma behovet av 
att anpassa eller utvidga definitionen av 
begreppet ”anhörigvårdare” så att 
berörda personer kan ansöka om relevant 
ledighet,

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med nationella omständigheter, 
såsom nationell lagstiftning, kollektivavtal 
och/eller praxis, och med beaktande av de 
befogenheter som tilldelats 
arbetsmarknadens parter ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetstagare som utövar sina rättigheter till 
ledighet enligt vad som avses i artikel 4, 5 
eller 6 får betalning eller tillräcklig 

I enlighet med nationella omständigheter, 
såsom nationell lagstiftning, kollektivavtal 
och/eller praxis, och med beaktande av de 
befogenheter som tilldelats 
arbetsmarknadens parter ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetstagare som utövar sina rättigheter till 
ledighet enligt vad som avses i artikel 4, 5 
eller 6 får betalning eller tillräcklig 
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ersättning som minst bör motsvara vad 
den berörda arbetstagaren skulle få vid 
sjukskrivning.

ersättning enligt följande:

a) Vid pappaledighet enligt artikel 4.1: 
betalning eller ersättning som motsvarar 
minst 80 % av arbetstagarens bruttolön.
b) Vid föräldraledighet enligt artikel 
5.1: betalning eller ersättning som 
motsvarar minst 78 % av arbetstagarens 
bruttolön.
c) Vid ledighet för vård av anhörig 
enligt artikel 6: betalning eller ersättning 
som motsvarar minst 78 % av 
arbetstagarens bruttolön.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flexibla arbetsformer Anpassningsbara arbetsformer

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetstagare med barn upp till en viss ålder, 
som ska vara minst tolv år, och 
anhörigvårdare har rätt att begära flexibla 
arbetsformer av omsorgsskäl. 
Varaktigheten för sådana flexibla 
arbetsformer får omfattas av en rimlig 
begräsning.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
arbetstagare med barn upp till en viss ålder, 
som ska vara minst tio år, och 
anhörigvårdare har rätt att begära 
anpassningsbara arbetsformer av 
omsorgsskäl. Varaktigheten för sådana 
anpassningsbara arbetsformer får omfattas 
av en rimlig begräsning.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
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Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får fastställa 
ramriktlinjer för tidsfrister inom vilka de 
arbetstagare som önskar utöva sin rätt till 
anpassningsbara arbetsformer till 
arbetsgivaren ska anmäla början och 
slutet på perioden för utövandet av denna 
rättighet. Medlemsstaterna ska därvid ta 
hänsyn till behoven hos såväl 
arbetsgivarna (särskilt när det rör sig om 
mikroföretag, små och medelstora 
företag) som arbetstagarna. 
Medlemsstaterna ska också beakta force 
majeure samt möjligheten till ömsesidig 
överenskommelse mellan arbetstagaren 
och arbetsgivaren om ändringar av 
tidsfristen.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till bättre klarhet angående rättsläget för alla företag, särskilt 
mikroföretag och små och medelstora företag, genom att det föreskrivs en rimlig tidsfrist i 
samband med utnyttjandet av anpassningsbara arbetsformer.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivarna ska behandla och 
besvara en sådan begäran om flexibla 
arbetsformer som avses i punkt 1 med 
beaktande av såväl arbetsgivarnas som 
arbetstagarnas behov. Arbetsgivaren ska 
skriftligen motivera ett eventuellt avslag på 
en sådan begäran.

2. Arbetsgivarna ska behandla och 
skriftligen besvara en sådan begäran om 
anpassningsbara arbetsformer som avses i 
punkt 1 med beaktande av behoven hos 
såväl arbetsgivarna, särskilt mikroföretag 
samt små och medelstora företag, som 
arbetstagarna. Arbetsgivaren ska 
skriftligen motivera ett eventuellt avslag på 
en sådan begäran eller att beviljandet av 
begäran uppskjutits, vilket arbetsgivaren 
ska göra inom en rimlig tid efter att 
begäran inlämnats, med åberopande av 
risken för allvarliga störningar av 
företagsdriften eller allvarlig skada för 
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arbetsgivarens affärsverksamhet. 

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de flexibla arbetsformer som 
avses i punkt 1 är av begränsad 
varaktighet, ska arbetstagaren i slutet av 
den avtalade perioden ha rätt att återgå till 
sitt ursprungliga arbetsmönster. 
Arbetstagaren ska också ha rätt att återgå 
till det ursprungliga arbetsmönstret närhelst 
ändrade omständigheter motiverar det. 
Arbetsgivarna ska vara skyldiga att 
behandla och besvara en sådan begäran 
med beaktande av såväl arbetsgivares som 
arbetstagares behov.

3. Om de anpassningsbara 
arbetsformer som avses i punkt 1 är av 
begränsad varaktighet, ska arbetstagaren i 
slutet av den avtalade perioden ha rätt att 
återgå till sitt ursprungliga arbetsmönster. 
Arbetstagaren ska också ha rätt att återgå 
till det ursprungliga arbetsmönstret närhelst 
ändrade omständigheter motiverar det. 
Arbetsgivarna ska vara skyldiga att 
behandla och skriftligen besvara en sådan 
begäran med beaktande av såväl 
arbetsgivares som arbetstagares behov.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska bedöma 
behovet av särskilda bestämmelser för att 
säkerställa att tillämpningen av 
anpassningsbara arbetsformer 
sammanjämkas efter de särskilda behoven 
hos föräldrar i särskilda situationer som 
kräver mer av deras närvaro, i synnerhet 
med avseende på föräldrar med 
funktionsnedsättning och föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning, inklusive 
psykisk ohälsa, eller andra allvarliga 
medicinska tillstånd eller sjukdomar, och 
ensamstående föräldrar i enlighet med 
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
och praxis.
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Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De rättigheter som arbetstagare 
förvärvat eller står i begrepp att förvärva 
när en sådan ledighet som avses i artikel 4, 
5 eller 6 börjar, ska bevaras fram till och 
med ledighetens slut. Vid slutet av en 
sådan ledighet ska dessa rättigheter, 
inklusive de ändringar som härrör från 
nationell lagstiftning, nationella 
kollektivavtal eller nationell praxis vara 
gällande.

1. De rättigheter som arbetstagare 
förvärvat eller står i begrepp att förvärva 
när en sådan ledighet som avses i artikel 4, 
5, 6, 7 eller 9 börjar, ska bevaras fram till 
och med ledighetens slut eller slutet av 
respektive tidsperiod för de 
anpassningsbara arbetsformerna. Vid 
slutet av en sådan ledighet ska dessa 
rättigheter, inklusive de ändringar som 
härrör från nationell lagstiftning, nationella 
kollektivavtal eller nationell praxis vara 
gällande.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare, i slutet av en sådan ledighet 
som avses i artikel 4, 5 eller 6, har rätt att 
återgå till sina arbeten eller till likvärdiga 
tjänster på villkor som inte är mindre 
gynnsamma för dem och åtnjuta eventuella 
förbättringar i arbetsförhållandena som de 
skulle ha fått rätt till under sin frånvaro.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare, i slutet av en sådan ledighet 
som avses i artikel 4, 5 eller 6, har rätt att 
återgå till sina arbeten eller att få 
likvärdiga tjänster på villkor som inte är 
mindre gynnsamma för dem och som 
motsvarar anställningsavtalet och åtnjuta 
eventuella förbättringar i 
arbetsförhållandena som de skulle ha fått 
rätt till under sin frånvaro.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare, i slutet av en sådan ledighet 
som avses i artikel 5, vid behov kan 
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komma i fråga för en 
återanpassningsplan till stöd för deras 
återintegrering i arbetsgivarens företag.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa vad 
som ska gälla för anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet under den ledighet 
som avses i artikel 4, 5 eller 6, vilket 
inbegriper rättigheter till social trygghet, 
och samtidigt säkerställa att 
anställningsförhållandet bibehålls under 
den perioden.

3. Medlemsstaterna ska fastställa vad 
som ska gälla för anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet under den ledighet 
respektive den tid med anpassningsbara 
arbetsformer som avses i artikel 4, 5, 6 
eller 9, och samtidigt säkerställa att 
anställningsförhållandet bibehålls under 
den perioden, utan att det påverkar de 
rättigheter till social trygghet, inklusive 
pensionsavgifter, som arbetstagaren 
fortfarande ska omfattas av under hela 
perioden av ledighet.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda arbetstagare mot 
mindre gynnsam behandling på grund av 
att de ansöker om eller utövar sin rätt till 
sådan ledighet som avses i artikel 4, 5 eller 
6 eller utövar sin rätt till flexibla 
arbetsformer enligt vad som avses i artikel 
9.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda diskriminering 
och mindre gynnsam behandling av 
arbetstagare på grund av att de ansöker om 
eller utövar sin rätt till sådan ledighet som 
avses i artikel 4, 5, 6 eller 7 eller utövar sin 
rätt till anpassningsbara arbetsformer 
enligt vad som avses i artikel 9.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillsammans med 
arbetsmarknadens parter vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att rimlig, 
tillgänglig juridisk rådgivning och 
rättsligt bistånd finns att få och erbjuds 
dem som behöver det, inbegripet 
konfidentiell och personlig rådgivning, av 
jämställdhetsorgan eller lämpliga 
medlare.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbjuda 
uppsägning och alla förberedelser till 
uppsägning grund av att arbetstagare 
ansöker om eller utövar sin rätt till sådan 
ledighet som avses i artikel 4, 5 eller 6, 
eller på grund av att de utövar rätten till 
flexibla arbetsformer enligt vad som avses 
i artikel 9.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbjuda 
uppsägning och alla förberedelser till 
uppsägning på grund av att arbetstagare 
ansökt om eller utövat sin rätt till sådan 
ledighet som avses i artikel 4, 5 eller 6, 
eller på grund av att de utövat rätten till 
anpassningsbara arbetsformer enligt vad 
som avses i artikel 9.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetstagare som anser att de har 
sagts upp på grund av att de ansökt om 
eller tagit ut sådan ledighet som avses i 
artikel 4, 5 eller 6 eller på grund av att de 
utövat sin rätt till att begära flexibla 
arbetsformer enligt vad som avses i artikel 
9 kan begära att arbetsgivaren skriftligen 
ger en väl underbyggd motivering till 
uppsägningen. Arbetsgivaren ska 
skriftligen ange motiveringen.

2. Arbetstagare som anser att de har 
sagts upp på grund av att de ansökt om 
eller tagit ut sådan ledighet som avses i 
artikel 4, 5 eller 6 kan begära att 
arbetsgivaren skriftligen ger en väl 
underbyggd motivering till uppsägningen. 
Arbetsgivaren ska skriftligen ange 
motiveringen.
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Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
när de arbetstagare som avses i punkt 2, för 
en domstol eller annan behörig myndighet 
lägger fram uppgifter av vilka man kan dra 
slutsatsen att en uppsägning på sådana 
grunder har ägt rum, ska det åligga 
svaranden att bevisa att arbetstagaren blev 
uppsagd på andra grunder än dem som 
avses i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
när arbetstagare som anser sig blivit 
uppsagda på grund av att de ansökt om 
eller tagit ut sådan ledighet som avses i 
artikel 4, 5 eller 6, för en domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
uppgifter av vilka man kan dra slutsatsen 
att en uppsägning på sådana grunder har 
ägt rum, ska det åligga svaranden att bevisa 
att arbetstagaren blev uppsagd på andra 
grunder än ansökan om eller uttag av 
sådan ledighet som avses i artikel 4, 5 
eller 6.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Mikroföretag, små och medelstora företag
Medlemsstaterna får föreskriva 
skattelättnader eller incitament för att 
hjälpa mikroföretag samt små och 
medelstora företag att följa 
bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
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eller de organ som utsetts enligt artikel 20 i 
direktiv 2006/54/EG för främjande, analys 
och kontroll av samt till stöd för 
likabehandling av föräldrar och 
anhörigvårdare utan könsdiskriminering 
också är behöriga för frågor som omfattas 
av detta direktiv.

eller de organ som utsetts enligt artikel 20 i 
direktiv 2006/54/EG för främjande, analys 
och kontroll av samt till stöd för 
likabehandling av föräldrar och 
arbetstagare som tillhandahåller informell 
vård och omsorg utan könsdiskriminering 
också är behöriga för frågor som omfattas 
av detta direktiv. Dessa nationella organ 
ska också vara behöriga att övervaka 
genomförandet av detta direktiv på 
nationell nivå och tillhandahålla 
könsuppdelade uppgifter till EIGE i syfte 
att möjliggöra en korrekt övervakning och 
utvärdering av direktivets tillämpning.

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 Artikel 16

Skyddsnivå Skyddsnivå

Medlemsstaterna får införa eller behålla 
bestämmelser som är förmånligare för 
arbetstagare än dem som fastställs i detta 
direktiv. De ska dock säkerställa att minst 
fyra månaders föräldraledighet inte kan 
överlåtas i enlighet med artikel 5.2.

1. Medlemsstaterna får införa eller ska 
behålla bestämmelser som är förmånligare 
för arbetstagare än dem som föreskrivs i 
detta direktiv. De ska dock säkerställa att 
minst fyra månaders föräldraledighet inte 
kan överlåtas i enlighet med artikel 5.2.

2. Detta direktiv ska inte berättiga till 
några som helst avkall på de rättigheter 
eller den allmänna skyddsnivå som 
arbetstagare i medlemsstaterna redan 
åtnjuter.
3. Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att tillämpa eller 
införa lagar eller andra författningar som 
är förmånligare för arbetstagare eller att 
främja eller tillåta tillämpningen av 
kollektivavtal som är förmånligare för 
arbetstagare.
4. Detta direktiv påverkar inte andra 
rättigheter som arbetstagarna får genom 
andra unionsrättsakter.
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Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att berörda 
personer på hela deras territorium på 
lämpligt sätt informeras om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och om relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt vad som avses i 
artikel 1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att berörda 
arbetstagare och arbetsgivare, särskilt 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, på hela deras territorium på 
lämpligt sätt informeras om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och om relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt vad som avses i 
artikel 1.

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bedöma möjligheten 
att främja frivilliga certifieringssystem. 
För att få offentliga och privata 
organisationer att vidta fler åtgärder för 
balans mellan arbete och privatliv, skulle 
myndigheterna kunna införa 
stimulansåtgärder till förmån för 
certifierade organisationer.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Dialog med relevanta berörda parter

I syfte att främja målen i detta direktiv, 
ska unionen och dess medlemsstater 
uppmuntra till dialog med relevanta 
berörda parter, särskilt med föräldra- och 
familjeföreningar, samt med arbetsgivare 
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och fackföreningar.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter att detta direktiv 
trätt i kraft ska medlemsstaterna till 
kommissionen överlämna all relevant 
information som behövs för att 
kommissionen ska kunna utarbeta en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv.

1. Senast ... [tre år efter den dag då 
detta direktiv träder i kraft] ska 
medlemsstaterna bedöma hur direktivets 
mål har uppnåtts, särskilt 
jämställdhetsmålet, samt direktivets 
inverkan på utvecklingen av mikroföretag 
och små och medelstora företag, och till 
kommissionen överlämna all relevant 
information som behövs för att 
kommissionen ska kunna utarbeta en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av den information som 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
har överlämnat ska kommissionen utarbeta 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet, där den granskar hur detta direktiv 
fungerar. Om lämpligt, ska rapporten 
åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

2. På grundval av den information som 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
har överlämnat ska kommissionen utarbeta 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet, där den granskar hur detta direktiv 
fungerar, där det också ska ingå 
könsuppdelade uppgifter om uttaget av de 
olika typerna av ledighet i detta direktiv 
och hur detta påverkar mikroföretag och 
små och medelstora företag, varvid 
rapporten vid behov ska åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, och innefatta en 
bedömning av möjligheten att i framtiden 
utsträcka rättigheterna i detta direktiv till 
egenföretagare.
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Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den rapport som avses i punkt 2 ska 
innefatta konsekvensbedömningar, bland 
annat av följande:
a) Möjligheter att förlänga ledigheten 
för vård av anhörig.
b) Möjligheter att bredda definitionen 
av begreppet anhörigvårdare.
c) Direktivets inverkan på 
anhörigvårdare som utnyttjar möjligheten 
till ledighet för vård av anhörig, som 
utnyttjat möjligheten att begära 
anpassningsbara arbetsformer, och som 
inte utnyttjat någon av bestämmelserna i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska senast den ... [... 
efter den dag då detta direktiv träder i 
kraft] bedöma om direktivet är förenligt 
med principen om lika behandling av 
olika nivåer av ersättning för 
inkomstbortfall vid olika typer av ledighet, 
och omgående vidta nödvändiga 
lagstiftningsåtgärder om en sådan 
diskriminering konstateras.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra förvaltningsmässiga 
bestämmelser som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast två år efter dess 
ikraftträdande. De ska genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast ... [två år 
efter dagen för direktivets ikraftträdande]. 
De ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
enligt rådande nationella omständigheter 
samråds med arbetsmarknadens partner 
om de åtgärder som avses i första stycket.


