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KORT BEGRUNDELSE 

 

Foranstaltninger til opnåelse af balance mellem arbejdsliv og familieliv er ikke kun 

nødvendige for at sikre kvinders rettigheder, men også for at beskytte mænds rettigheder og 

ligestillingen mellem kønnene generelt. De er også vigtige for EU's økonomi, herunder for at 

bekæmpe de negative indvirkninger af befolkningens aldring og manglen på arbejdskraft.  

 

Kvinders situation på arbejdsmarkedet er stadig vanskelig – deres gennemsnitlige 

beskæftigelsesfrekvens i EU er 64 %, mens den er 76 % for mænd. Undersøgelser viser, at 

den primære årsag til kvinders inaktivitet på arbejdsmarkedet er, at de mangler muligheder for 

at forene deres arbejdsliv med familierelaterede forpligtelser. Derfor er den kønsbaserede 

pensionsforskel, som skyldes de uligheder, der har ophobet sig gennem kvindernes levetid, og 

de perioder, hvor de har været fraværende fra arbejdsmarkedet, hele 40 % i gennemsnit i EU1. 

Det er kun gået langsomt fremad med at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet, og nu er der 

behov for foranstaltninger til opnåelse af balance mellem arbejdsliv og familieliv for at ændre 

denne tendens2. Desuden er politikker om balancen mellem arbejdsliv og familieliv afgørende 

for at sikre, at vi kan løse problemet med manglen på arbejdskraft og den aldrende 

befolkning3.  

 

Ordføreren ønsker at fokusere på direktivets formål, som er at øge kvinders 

beskæftigelsesfrekvens, samt at afspejle dets retsgrundlag. To vigtige søjler i forslaget, som 

ordføreren opfatter som afgørende for at opfylde disse formål, er:  

1) Kravet om, at forældreorlov ikke kan overføres mellem forældrene, er en forudsætning 

for, at kvinder og mænd tager lige meget orlov, ligesom det kan øge kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet og mænds deltagelse i familierelaterede forpligtelser.  

2) Orlovsydelsen skal svare til sygedagpengesatsen, hvilket er foreneligt med den 

eksisterende retlige ramme og direktivet om barselsorlov. Fædre tager orlov, når ydelsen er 

høj nok4.  

 

Betalt fædreorlov er den første betingelse for, at fædre kan tage del i omsorgsforpligtelserne5. 

Ordføreren besluttede at indføre en vis fleksibilitet i fædreorloven, således at fædrene har 

                                                 
1 Data fra GD JUST: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-

equality/equal-economic-independence_en#womeninwork 
2 EIGE: "Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015 - Main 

findings. Chapter Domain of work: 10 years of slow progress". 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Eurofound: "Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union (2015)", 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-

relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union  

OECD (2017), "The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle", OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
5 Undersøgelser viser, at forældreorlov er en betingelse for, at fædrene deltager mere i omsorgsopgaverne, f.eks. 

med hensyn til udnyttelsen af retten til forældreorlov, men også deres generelle deltagelse i børnenes opdragelse. 

Linda Haas og C. Philip Hwang (2008), "The Impact of Taking Parental Leave on Fathers' Participation in 

Childcare and Relationships with Children: Lessons from Sweden", Community, Work & Family, 11:1, 85-104, 

DOI: 10.1080/13668800701785346. 

Sakiko Tanaka og Jane Waldfogel (2007), "Effects of parental leave and work hours on fathers' involvement 

with their babies", Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 10.1080/13668800701575069. 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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mulighed for at udnytte denne ret i løbet af det første år efter fødslen eller adoptionen: Det vil 

give større sandsynlighed for, at flere mænd vil tage orlov, da nogle mænd måske ikke føler 

sig trygge ved at passe et barn lige efter fødslen. Ordføreren besluttede dog stadig ikke at 

ændre på, at fædreorloven skal tages i forbindelse med fødslen eller adoptionen, da det er 

påvist, at båndet mellem far og barn bedst knyttes på et tidligt tidspunkt1. Med hensyn til 

omsorgsorlov mener ordføreren, at det er en kærkommen løsning på problemet med den 

aldrende befolkning, eftersom omsorgsforpligtelser ikke kun omfatter børnepasning.  

 

Ordføreren har indført flere ændringer, som sikrer, at forslaget vil imødekomme EU's 

økonomiers behov:  

 

For det første er foranstaltninger til opnåelse af balance mellem arbejdsliv og familieliv 

langsigtede investeringer, som skaber velstand og øger kvinders beskæftigelsesfrekvens, men 

der skal rettes særlig opmærksomhed mod at sikre, at der tages hensyn til virksomhedernes 

drift på kort og lang sigt i mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder. Der er 

behov for større klarhed for virksomhederne, hvilket vil give mulighed for mere effektiv 

planlægning og forhindre tab af produktivitet. I den forbindelse understreger ordføreren 

behovet for klare bestemmelser om varsler og anciennitet for orlov samt fleksible 

arbejdsordninger.  

 

Ordføreren anerkender behovet for at give personer, som befinder sig i en særlig vanskelig 

situation, særlig opmærksomhed, men hun besluttede sig for ikke at indføre en udvidet ret til 

orlov for enlige erhvervsaktive forældre, eftersom direktivets formål fokuserer på at øge 

kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Længere orlovsperioder for enlige forældre kan i 

praksis forlænge fraværet fra arbejdsmarkedet for enlige mødre, som udgør hovedparten af de 

enlige forældre, hvilket derfor ville underminere direktivets formål og være til skade for disse 

kvinders økonomiske uafhængighed. Direktivet lader det være op til medlemsstaterne at 

bestemme støttens art og struktur for ugunstigt stillede familier, hvilket ordføreren støtter 

fuldt ud.  

Endelig mener ordføreren, at Europa-Parlamentet bør fokusere på at forsvare direktivets 

primære formål samt på retsgrundlaget, som bygger på ligestilling mellem kvinder og mænd. 

Europa-Parlamentet bør også være strategisk og undgå at vedtage et alt for ambitiøst forslag 

ved at imødekomme medlemsstaternes forbehold og dermed sikre hurtig vedtagelse i Rådet.  

 

                                                 
Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon og Ruth 

Feldman, "Father's brain is sensitive to childcare experiences", Proceedings of the National Academy of 

Sciences (PNAS), juli 2014, 111 (27) 9792-9797. 
1 Jo stærkere båndet er, jo mere sandsynligt er det, at faren vil deltage i omsorgen, og jo mere faren deltager med 

det første barn, jo større er chancerne for, at familien beslutter sig for at få et barn mere. 

Ann-Zofie Duvander og Gunnar Andersson (2008), "Gender Equality and Fertility in Sweden", Marriage & 

Family Review, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 

Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Ligestilling mellem mænd og 

kvinder er et grundlæggende princip i 

Unionen. I henhold til artikel 3 i traktaten 

om Den Europæiske Union er fremme af 

ligestilling mellem kvinder og mænd et af 

Unionens mål. I artikel 23 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder er det ligeledes 

fastsat, at der skal sikres ligestilling 

mellem kvinder og mænd på alle områder, 

herunder i forbindelse med beskæftigelse, 

arbejde og løn. 

(2) Ligestilling mellem mænd og 

kvinder er et grundlæggende princip i 

Unionen. I henhold til artikel 3 i traktaten 

om Den Europæiske Union og artikel 8 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde er et af Unionens mål at 

fjerne uligheder og fremme ligestilling 

mellem kvinder og mænd. Tilsvarende er 

forskelsbehandling af en hvilken som 

helst grund forbudt i henhold til artikel 21 

i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, mens artikel 

23 kræver, at der sikres ligestilling mellem 

kvinder og mænd på alle områder, 

herunder i forbindelse med beskæftigelse, 

arbejde og løn. 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Unionen er part i FN's konvention 

om rettigheder for personer med handicap. 

Bestemmelserne i denne konvention har 

således lige fra dens ikrafttræden været en 

integrerende del af Unionens retsorden og 

EU-lovgivningen skal så vidt muligt 

fortolkes på en måde, der er i 

(4) Unionen og alle dens 

medlemsstater er parter i De Forenede 

Nationers konvention om handicappedes 

rettigheder. Konventionen understreger, at 

handicappede og deres familiemedlemmer 

bør ydes den nødvendige beskyttelse og 

bistand for at gøre det muligt for 
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overensstemmelse med konventionen. 

Konventionen bestemmer bl.a. i artikel 7, 

at parterne skal træffe alle nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at børn med 

handicap fuldt ud kan nyde alle 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder på lige fod med andre 

børn. 

familierne at bidrage til, at personer med 

handicap fuldt ud og på lige fod kan udøve 

deres rettigheder. Bestemmelserne i denne 

konvention er en integrerende del af 

Unionens retsorden og EU-lovgivningen 

skal så vidt muligt fortolkes på en måde, 

der er i overensstemmelse med 

konventionen. Konventionen bestemmer 

bl.a. i artikel 7, at parterne skal træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

børn med handicap fuldt ud kan nyde alle 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder på lige fod med andre 

børn. Konventionens artikel 23 fastsætter 

desuden, at parterne skal træffe effektive 

og nødvendige foranstaltninger til at 

afskaffe forskelsbehandling af personer 

med handicap i alle forhold vedrørende 

ægteskab, familieliv, forældreskab og 

personlige forhold. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Politikker, der fremmer balance 

mellem arbejdsliv og privatliv, bør bidrage 

til at opnå ligestilling mellem kønnene ved 

at fremme kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet, gøre det lettere for mænd 

at påtage sig omsorgsforpligtelser på lige 

fod med kvinder og mindske forskellen i 

mænds og kvinders indkomst og løn. 

Sådanne politikker bør tage højde for 

demografiske forandringer, herunder 

virkningerne af en aldrende befolkning. 

(5) Politikker, der fremmer balance 

mellem arbejdsliv og privatliv, bør bidrage 

til at opnå ligestilling mellem kønnene ved 

at fremme kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet, opfordre mænd til og 

gøre det lettere for mænd at påtage sig 

omsorgsforpligtelser på lige fod med 

kvinder og mindske forskellen i mænds og 

kvinders indkomst, løn og pension. 

Sådanne politikker bør tage højde for 

demografiske forandringer, herunder 

virkningerne af en aldrende befolkning. 

Desuden bør de også bidrage til at tackle 

de stereotyper, som skyldes kønsroller. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6 a) Den europæiske søjle for sociale 

rettigheder, der blev proklameret af 

medlemsstaterne den 17. november 2017 

sigter mod at udvikle nye og mere 

effektive rettigheder til Unionens borgere. 

Søjlen bygger på 20 nøgleprincipper, 

herunder princip 2 om ligestilling mellem 

kønnene, princip 3 om lige muligheder og 

princip 9 om balance mellem arbejdsliv og 

privatliv. I sidstnævnte hedder det, at 

"forældre og mennesker med 

omsorgsforpligtelser har ret til passende 

orlov, fleksible arbejdsformer og adgang 

til omsorgstjenester. Kvinder og mænd 

skal have lige adgang til særlig orlov for 

at kunne opfylde deres 

omsorgsforpligtelser og tilskyndes til at 

benytte sig heraf på en afbalanceret 

måde." 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Ca. 80 % af den uformelle, 

ulønnede pleje i EU leveres ofte af 

familier og venner, som står for en 

uundværlig del af funktionen, 

organisationen og bæredygtigheden af 

sundheds- og socialforsorgssystemerne. 

Ca. to tredjedele af alle omsorgspersoner i 

Europa er kvinder. Den økonomiske 

værdi af ulønnet, uformel pleje i Unionen 

som en procentdel af de samlede udgifter 

til formel langtidspleje skønnes at spænde 

fra 50 til 90 %; 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Balance mellem arbejdsliv og 

privatliv er dog stadig en stor udfordring 

for mange forældre og arbejdstagere med 

omsorgsforpligtelser, hvilket har en negativ 

indvirkning på kvinders beskæftigelse. En 

vigtig faktor, der bidrager til kvinders 

underrepræsentation på arbejdsmarkedet, 

er vanskeligheden ved at forene arbejde og 

familiemæssige forpligtelser. Hvis de har 

børn, har kvinder tendens til at arbejde 

færre timer i lønnet beskæftigelse og 

tilbringe mere tid med at opfylde ulønnede 

omsorgsopgaver. Det har også vist sig at 

have en negativ indvirkning på kvinders 

beskæftigelse, hvis de har en syg eller 

omsorgskrævende pårørende, hvilket får 

nogle kvinder til fuldt ud at forlade 

arbejdsmarkedet. 

(7) Balance mellem arbejdsliv og 

privatliv er dog stadig en stor udfordring 

for mange forældre og arbejdstagere med 

omsorgsforpligtelser, hvilket har en negativ 

indvirkning på kvinders beskæftigelse. En 

vigtig faktor, der bidrager til kvinders 

underrepræsentation på arbejdsmarkedet, 

er vanskeligheden ved at forene familie- og 

arbejdsmæssige forpligtelser. Hvis de har 

børn, har kvinder tendens til at arbejde 

færre timer i lønnet beskæftigelse og 

tilbringe mere tid med at opfylde ulønnede 

omsorgsopgaver. Det har også vist sig at 

have en negativ indvirkning på kvinders 

beskæftigelse, hvis de har en syg eller 

omsorgskrævende pårørende med pleje- 

eller støttebehov, hvilket får nogle kvinder 

til delvist eller helt at forlade 

arbejdsmarkedet, hvilket igen indvirker 

negativt på deres lønninger eller 

pensioner. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Unionens nuværende retlige 

rammer indeholder begrænsede 

incitamenter for mænd til at påtage sig en 

lige så stor del af omsorgsforpligtelserne. 

Manglende betalt fædreorlov og 

forældreorlov i mange medlemsstater 

bidrager til fædrenes lave udnyttelse af en 

sådan orlov. Ubalancen mellem kvinder og 

mænd for så vidt angår udformningen af 

muligheder for balance mellem arbejdsliv 

og privatliv kan således styrke de 

(8) Unionens nuværende retlige 

rammer indeholder begrænsede 

incitamenter for mænd til at påtage sig en 

lige så stor del af omsorgsforpligtelserne. 

Manglende betalt fædreorlov og 

forældreorlov såvel som mulighed for at 

overføre forældreorlov i mange 

medlemsstater bidrager til fædrenes lave 

udnyttelse af en sådan orlov. Ubalancen 

mellem kvinder og mænd for så vidt angår 

udformningen af muligheder for balance 
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kønsbetingede forskelle med hensyn til 

omsorg og arbejde. Omvendt har fædrenes 

anvendelse af ordninger til opnåelse af 

balance mellem arbejdsliv og privatliv, 

såsom orlovsordninger eller fleksible 

arbejdsordninger, vist sig at have en positiv 

effekt med hensyn til at reducere den 

relative andel af ulønnet familiearbejde, 

der udføres af kvinder, og give dem mere 

tid til lønnet beskæftigelse. 

mellem arbejdsliv og privatliv kan således 

styrke de kønsbetingede forskelle med 

hensyn til omsorg og arbejde. Omvendt har 

fædrenes anvendelse af ordninger til 

opnåelse af balance mellem arbejdsliv og 

privatliv, såsom orlovsordninger eller 

fleksible arbejdsordninger, vist sig at have 

en positiv effekt med hensyn til at reducere 

den relative andel af ulønnet 

familiearbejde, der udføres af kvinder, og 

give dem mere tid til lønnet beskæftigelse. 

Eurofund-undersøgelser har desuden vist, 

at udnyttelsesgraden blandt forældre 

afhænger af mange indbyrdes forbundne 

faktorer. Sådanne faktorer inkluderer: 

information om den tilgængelige orlov; 

kompensation for orlov og lønforskelle; 

tilgængeligheden af 

børnepasningsmuligheder; de 

fremherskende modeller for familiers 

organisering; og i hvilken udstrækning 

arbejdstagere frygter isolering fra 

arbejdsmarkedet, når de tager orlov1a. 

 __________________ 

 1a Eurofound: Promoting uptake of 

parental and paternity leave among 

fathers in the European Union (fremme 

af fædres udnyttelse af forældre- og 

fædreorlov i Den Europæiske Union) 

(2015) og The gender employment gap: 

challenges and solutions’ (forskellen i 

mænds og kvinders beskæftigelse: 

udfordringer og løsninger) (2016). 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8 a) Adgangen til tilgængelig og 

prismæssigt overkommelig infrastruktur 

af høj kvalitet til pasning af børn og andre 

omsorgskrævende pårørende har vist sig 

at være en afgørende faktor for politikker, 
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der fremmer balance mellem arbejdsliv og 

privatliv, idet den fremmer mødres hurtige 

tilbagevenden til og kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet. Størstedelen af EU-

medlemsstaterne har i 2018 imidlertid 

stadig ikke opfyldt de såkaldte 

Barcelonamål, der blev fastsat i 2002, for 

børnepasning. Opfyldelsen af disse mål er 

helt afgørende for at give kvinder 

mulighed for at være fuldt ud 

erhvervsaktive, og det er helt centralt at 

prioritere investering i god, tilgængelig og 

prismæssigt overkommelig 

lokalsamfundsbaseret børnepasning i den 

flerårige finansielle ramme for at få en 

løsning på problemet. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8b) En uforholdsmæssigt tung 

skattebyrde på den sekundære forsørger i 

de fleste medlemsstater har fortsat en 

betydelig afskrækkende virkning på 

kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. 

Det er afgørende at udpege og fjerne alle 

hindringer, der skyldes skattesystemer og 

sociale ordninger med kønsrelaterede 

skævheder, og at fremme kvinders fulde 

deltagelse på arbejdsmarkedet og lige 

fordeling af det reproduktive arbejde og 

omsorgsforpligtelserne. 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at tilskynde til en mere ligelig 

fordeling af omsorgsforpligtelser mellem 

(13) For at tilskynde til en mere ligelig 

fordeling af omsorgsforpligtelser mellem 
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kvinder og mænd bør der indføres en ret til 

fædreorlov for fædre, der skal tages i 

forbindelse med fødsel af et barn. For at 

tage hensyn til forskelle mellem 

medlemsstaterne bør retten til fædreorlov 

være uafhængig af den ægteskabelige eller 

familiemæssige stilling, som defineret i 

national ret. 

kvinder og mænd bør der indføres en ret til 

betalt fædreorlov for fædre eller andre 

tilsvarende forældre som defineret i 

national lovgivning, der skal tages i 

forbindelse med fødsel eller adoption af et 

barn og inden for grænserne af 

mødreorlovens varighed. For at tage 

hensyn til forskelle mellem 

medlemsstaterne bør retten til fædreorlov 

være uafhængig af den ægteskabelige eller 

familiemæssige stilling, som defineret i 

national ret. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13 a) Medlemsstaterne bør også vurdere, 

hvorvidt betingelserne og de nærmere 

regler for fædreorlov bør tilpasses de 

særlige behov hos fædre, der befinder sig 

i en særlig situation, der kræver mere 

tilstedeværelse fra deres side, navnlig 

hvad angår fædre med handicap og fædre 

til børn med handicap, herunder mentale 

sundhedsproblemer, alvorlige lidelser 

eller sygdom, og enlige fædre som 

defineret i medlemsstaternes nationale 

lovgivning og praksis. 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Da størstedelen af fædrene ikke 

benytter sig af deres ret til forældreorlov 

eller overfører en betydelig del af deres 

orlov til mødrene, og med henblik på at 

tilskynde den anden forælder til at tage 

forældreorlov, bliver den orlovsperiode, 

(14) Da størstedelen af fædrene ikke 

benytter sig af deres ret til forældreorlov 

eller overfører en betydelig del af deres 

orlov til mødrene, og med henblik på at 

tilskynde den anden forælder til at tage 

forældreorlov, bliver den orlovsperiode, 
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som ikke kan overdrages fra den ene 

forælder til den anden, i kraft af 

nærværende direktiv udvidet fra en til fire 

måneder, samtidig med at det bevarer den 

ret for hver af forældrene til mindst fire 

måneders forældreorlov, der for øjeblikket 

er fastsat i direktiv 2010/18/EU. 

som ikke kan overdrages fra den ene 

forælder til den anden, i kraft af 

nærværende direktiv udvidet fra en til fire 

måneder, samtidig med at det bevarer den 

ret for hver af forældrene til mindst fire 

måneders forældreorlov, der for øjeblikket 

er fastsat i direktiv 2010/18/EU. 

Medlemsstaterne bør kunne foreskrive, at 

to måneder af forældreorloven skal tages i 

løbet af de første fire år barnets liv. Hvis 

den imidlertid ikke udnyttes inden for 

denne tidsramme, bør medlemsstaterne 

sikre, at ferie ikke går tabt, og at den kan 

bruges op til mindst 10 år efter, at man 

har fået barnet. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at give forældre større 

mulighed for at anvende forældreorlov, 

efterhånden som deres børn vokser op, bør 

retten til forældreorlov fastholdes, indtil 

barnet er mindst tolv år. Medlemsstaterne 

bør have mulighed for at fastsætte den 

varslingsfrist, som en arbejdstager skal 

overholde over for arbejdsgiveren ved 

ansøgning om forældreorlov, og for at 

afgøre, om retten til forældreorlov kan 

være betinget af en anciennitet i 

arbejdsforholdet. I betragtning af den 

stigende diversitet inden for 

kontraktforhold bør summen af flere på 

hinanden følgende tidsbegrænsede 

kontrakter med samme arbejdsgiver tages i 

betragtning ved beregningen af anciennitet 

i arbejdsforholdet. For at skabe balance 

mellem arbejdstageres og arbejdsgiveres 

behov bør medlemsstaterne også kunne 

beslutte, om de vil fastsætte regler for, om 

arbejdsgiveren kan udsætte 

forældreorloven under visse 

omstændigheder. I sådanne tilfælde skal 

(15) For at give forældre større 

mulighed for at anvende forældreorlov, 

efterhånden som deres børn vokser op, bør 

retten til forældreorlov fastholdes, indtil 

barnet er mindst ti år. Medlemsstaterne bør 

have mulighed for, under hensyntagen til 

de begrænsninger, som 

mikrovirksomheder er underlagt, at 

fastsætte en rimelig varslingsfrist, som en 

arbejdstager skal overholde over for 

arbejdsgiveren ved ansøgning om 

forældreorlov. For at forhindre potentielt 

misbrug bør medlemsstaterne kunne 

indføre et krav om en minimumsperiode 

af anciennitet i arbejdsforholdet, inden en 

arbejdstager kan nyde godt af denne 

rettighed, dog maksimalt seks måneder. I 

betragtning af den stigende diversitet inden 

for kontraktforhold bør summen af flere på 

hinanden følgende tidsbegrænsede 

kontrakter med samme arbejdsgiver tages i 

betragtning ved beregningen af anciennitet 

i arbejdsforholdet. For at skabe balance 

mellem arbejdstageres og arbejdsgiveres 
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arbejdsgiveren give en begrundelse for 

udsættelsen. 

behov bør medlemsstaterne også kunne 

beslutte, om de vil fastsætte regler for, om 

arbejdsgiveren kan udsætte 

forældreorloven under visse 

omstændigheder. I sådanne tilfælde skal 

arbejdsgiveren give en skriftlig 

begrundelse for udsættelsen. 

Eftersom fleksibilitet gør det mere 

sandsynligt, at den anden forælder, navnlig 

fædre, vil benytte deres ret til en sådan 

orlov, bør arbejdstagere kunne anmode om 

at tage forældreorlov på fuld tid eller deltid 

eller i andre fleksible arbejdsordninger. Det 

bør være op til arbejdsgiveren at acceptere 

eller afvise en sådan anmodning om 

forældreorlov i andre fleksible 

arbejdsordninger end fuldtidsansættelse. 

Medlemsstaterne bør også vurdere, om 

betingelserne og de nærmere regler for 

forældreorlov bør tilpasses de særlige 

behov hos forældre, der befinder sig i en 

særlig vanskelig situation. 

Eftersom fleksibilitet gør det mere 

sandsynligt, at den anden forælder, navnlig 

fædre, vil benytte deres ret til en sådan 

orlov, bør arbejdstagere kunne anmode om 

at tage forældreorlov på fuld tid eller deltid 

eller i andre fleksible arbejdsordninger. Det 

bør være op til arbejdsgiveren at acceptere 

eller afvise en sådan anmodning om 

forældreorlov i andre fleksible 

arbejdsordninger end fuldtidsansættelse. 

Medlemsstaterne bør også vurdere, 

hvorvidt betingelserne og de nærmere 

regler for forældreorlov bør tilpasses de 

særlige behov hos forældre, der befinder 

sig i en særlig situation, der kræver mere 

tilstedeværelse fra deres side, navnlig 

hvad angår forældre med handicap og 

fædre til børn med et handicap, herunder 

mentale sundhedsproblemer, en alvorlig 

lidelse eller sygdom, og enlige forældre 

som defineret i medlemsstaternes 

nationale lovgivning og praksis. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at fremme genoptagelse af 

arbejdet efter forældreorlov tilskyndes 

arbejdstagere og arbejdsgivere til at 

forblive i kontakt med hinanden under 

orloven og træffe passende 

foranstaltninger til genoptagelse af arbejdet 

efter aftale de berørte parter imellem og 

under hensyntagen til national ret, 

kollektive overenskomster og gældende 

(16) For at fremme genoptagelse af 

arbejdet efter forældreorlov bør 

arbejdstagere og arbejdsgivere have 

mulighed for frivilligt at bevare kontakten 

under orloven. Kontakt mellem 

arbejdstagere og arbejdsgivere bør ikke 

indebære nogen byrder eller problemer 

for arbejdstagere og deres 

familiemedlemmer. Den bør derimod 
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praksis. fremme passende foranstaltninger til 

genoptagelse af arbejdet efter aftale de 

berørte parter imellem og under 

hensyntagen til national ret, kollektive 

overenskomster og gældende praksis. Der 

bør ikke forekomme nogen form for 

forskelsbehandling af arbejdstagere, som 

ikke ønsker at forblive i kontakt. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at give mænd og kvinder med 

omsorgsforpligtelser over for ældre 

familiemedlemmer og/eller andre 

pårørende, som har behov for omsorg, 

bedre muligheder for at forblive i 

arbejdsstyrken, bør arbejdstagere med en 

alvorlig syg eller omsorgskrævende 

pårørende have ret til at tage fri fra arbejde 

i form af omsorgsorlov for at tage sig af 

den pågældende. For at undgå misbrug af 

denne ret kan der forud for tildeling af 

orloven kræves bevis for den alvorlige 

sygdom eller omsorgsbehovet. 

(17) For at give arbejdstagere, der 

plejer ældre familiemedlemmer og/eller 

andre pårørende, som har behov for 

omsorg, bedre muligheder for at forblive i 

arbejdsstyrken, bør arbejdstagere med en 

pårørende, der har behov for omsorg eller 

støtte af en alvorlig helbredsmæssig 

årsag, have ret til at tage fri fra arbejde i 

form af omsorgsorlov for at tage sig af den 

pågældende. For at undgå misbrug af 

denne ret bør der forud for tildeling af 

orloven kræves lægeligt bevis for den 

alvorlige helbredsmæssige årsag til 

behovet for omsorg eller støtte. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Indførelsen af orlov til 

omsorgspersoner bør ikke træde i stedet 

for professionelle, tilgængelige, 

prisoverkommelige plejeydelser af høj 

kvalitet i nærmiljøet, som også i høj grad 

vil bidrage til fremtidig økonomisk 

udvikling. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at øge incitamentet for 

arbejdstagere med børn og 

omsorgsforpligtelser, især mænd, til at tage 

orlov, som fastsat i dette direktiv, bør de 

have ret til en passende ydelse under 

orloven. Denne ydelse bør være mindst 

svarende til den, som den pågældende 

arbejdstager ville oppebære i tilfælde af 

sygeorlov. Medlemsstaterne bør tage 

hensyn til vigtigheden af at opretholde 

rettighederne med hensyn til social sikring, 

inkl. sundhedspleje. 

(19) For at øge incitamentet for 

arbejdstagere med børn og 

omsorgsforpligtelser, især mænd, til at tage 

orlov, som fastsat i dette direktiv, bør de 

have ret til en passende ydelse under 

orloven. Denne ydelse bør være defineret 

af den enkelte medlemsstat og bør svare til 

barselsorlov med løn som defineret på 

nationalt plan i tilfælde af fædreorlov, 

mens den i forbindelse med forældreorlov 

og omsorgsorlov mindst bør svare til 80 % 

af arbejdstagerens bruttoløn. Med dette vil 

medlemsstaterne sikre, at betalingen eller 

godtgørelsen fastsættes på et niveau, der 

opmuntrer forældre til bedre at deles om 

rettighederne, og at der tages bedre 
hensyn til vigtigheden af at opretholde 

rettighederne til social sikring, herunder 

sundhedspleje og pensionsordninger. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Medlemsstaterne skal i henhold til 

direktiv 2010/18/EU fastsætte 

ansættelseskontraktens eller 

ansættelsesforholdets status under 

orlovsperioden. I overensstemmelse med 

praksis ved Den Europæiske Unions 

Domstol er ansættelsesforholdet mellem en 

arbejdstager og dennes arbejdsgiver derfor 

opretholdt i orlovsperioden, og orlovstager 

skal således i løbet af denne periode fortsat 

betragtes som en arbejdstager i henhold til 

(20) Medlemsstaterne skal i henhold til 

direktiv 2010/18/EU fastsætte 

ansættelseskontraktens eller 

ansættelsesforholdets status under 

orlovsperioden. I overensstemmelse med 

praksis ved Den Europæiske Unions 

Domstol er ansættelsesforholdet mellem en 

arbejdstager og dennes arbejdsgiver derfor 

opretholdt i orlovsperioden, og orlovstager 

skal således i løbet af denne periode fortsat 

betragtes som en arbejdstager i henhold til 
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EU-retten. Ved fastlæggelsen af 

ansættelseskontraktens eller 

ansættelsesforholdets status i de 

orlovsperioder, der er omfattet af dette 

direktiv, herunder hvad angår rettigheder 

til social sikring, bør medlemsstaterne 

derfor sikre, at arbejdsforholdet 

opretholdes. 

EU-retten. Ved fastlæggelsen af 

ansættelseskontraktens eller 

ansættelsesforholdets status i de 

orlovsperioder, der er omfattet af dette 

direktiv, bør medlemsstaterne derfor sikre, 

at arbejdsforholdet opretholdes, uden at 

det berører retten til sociale ydelser, 

herunder pensionsbidrag, som 

arbejdstageren forbliver underlagt i hele 

orlovsperioden. På den baggrund bør 

medlemsstaterne sikre, at orlov som 

omhandlet i dette direktiv ikke påvirker 

arbejdstagers pensionsrettigheder i hele 

denne periode. 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) For at tilskynde erhvervsaktive 

forældre og omsorgspersoner til at forblive 

i arbejdsstyrken bør disse arbejdstagere 

kunne tilpasse deres arbejdstid til deres 

personlige behov og præferencer. 

Erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner bør derfor være i stand til 

at anmode om fleksible arbejdsordninger, 

dvs. at arbejdstagere bør have mulighed for 

at tilpasse deres arbejdsmønstre, herunder 

gennem brug af distancearbejde, fleksibel 

arbejdstid eller en nedsættelse af 

arbejdstiden med henblik på omsorg. For at 

imødekomme behovene hos arbejdstagere 

og arbejdsgivere bør det være muligt for 

medlemsstaterne at begrænse varigheden af 

fleksible arbejdsordninger, herunder en 

nedsættelse af arbejdstiden. Deltidsarbejde 

har vist sig at være en god måde til at få 

kvinder til at forblive på arbejdsmarkedet 

efter at have fået børn, men lange perioder 

med nedsat arbejdstid kan føre til et lavere 

sociale sikringsbidrag, der så medfører 

reducerede eller bortfald af 

pensionsrettigheder. Den endelige 

(21) For at tilskynde erhvervsaktive 

forældre og omsorgspersoner til at forblive 

i arbejdsstyrken bør disse arbejdstagere 

kunne tilpasse deres arbejdstid til deres 

personlige behov og præferencer. 

Erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner bør derfor være i stand til 

at anmode om fleksible arbejdsordninger, 

dvs. at arbejdstagere bør have mulighed for 

at tilpasse deres arbejdsmønstre, herunder 

gennem brug af distancearbejde, når det er 

relevant, fleksibel arbejdstid eller en 

nedsættelse af arbejdstiden med henblik på 

omsorg. For at imødekomme behovene hos 

arbejdstagere og arbejdsgivere bør det være 

muligt for medlemsstaterne at begrænse 

varigheden af fleksible arbejdsordninger, 

herunder en nedsættelse af arbejdstiden. 

Deltidsarbejde har vist sig at være en god 

måde til at få kvinder til at forblive på 

arbejdsmarkedet efter at have fået børn, 

men lange perioder med nedsat arbejdstid 

kan føre til et lavere sociale sikringsbidrag, 

der så medfører reducerede eller bortfald af 

pensionsrettigheder. Mens den endelige 
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beslutning om, hvorvidt en arbejdstagers 

anmodning om fleksible arbejdsordninger 

skal imødekommes, bør påhvile 

arbejdsgiveren. De særlige 

omstændigheder, der ligger til grund for 

behovet for fleksible arbejdsordninger, kan 

ændre sig. Arbejdstagere bør derfor ikke 

kun have ret til at vende tilbage til deres 

oprindelige arbejdsmønstre ved udløbet af 

en aftalt periode, men bør også til enhver 

tid kunne anmode derom, hvis en ændring i 

de tilgrundliggende omstændighederne 

kræver det. 

beslutning om, hvorvidt en arbejdstagers 

anmodning om fleksible arbejdsordninger 

skal imødekommes, bør påhvile 

arbejdsgiveren, bør den tage hensyn til 

arbejdstagernes behov såvel som de 

begrænsninger for arbejdsordninger og -

planlægning, som gør sig gældende for 

mikrovirksomheder, og dette bør kunne 

retfærdiggøre et afslag. De særlige 

omstændigheder, der ligger til grund for 

behovet for fleksible arbejdsordninger, kan 

ændre sig. Arbejdstagere bør derfor ikke 

kun have ret til at vende tilbage til deres 

oprindelige arbejdsmønstre ved udløbet af 

en indbyrdes aftalt periode, men bør også 

til enhver tid kunne anmode derom, hvis en 

ændring i de tilgrundliggende 

omstændighederne kræver det. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Orlovsordninger er beregnet til at 

støtte erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner i løbet af en bestemt 

periode og har til formål at bevare og 

fremme deres fortsatte tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Der bør derfor indføres 

en udtrykkelig bestemmelse til beskyttelse 

af beskæftigelsesrettighederne for de 

arbejdstagere, der tager orlov som fastsat i 

dette direktiv, og navnlig deres ret til at 

vende tilbage til det samme eller et 

tilsvarende arbejde og til ikke at lide nogen 

skade i deres vilkår og betingelser som 

følge af deres fravær. Arbejdstagere bør 

bevare deres ret til relevante rettigheder, de 

allerede har erhvervet eller er i færd med at 

erhverve, indtil udløbet af en sådan orlov. 

(22) Orlovsordninger er beregnet til at 

støtte erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner i løbet af en bestemt 

periode og har til formål at bevare og 

fremme deres fortsatte tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Der bør derfor indføres 

en udtrykkelig bestemmelse til beskyttelse 

af beskæftigelsesrettighederne for de 

arbejdstagere, der tager orlov som fastsat i 

dette direktiv, og navnlig deres ret til at 

vende tilbage til det samme eller et 

tilsvarende arbejde og til ikke at lide nogen 

skade i deres vilkår og betingelser som 

følge af deres fravær. Arbejdstagere bør 

bevare deres ret til relevante rettigheder, de 

allerede har erhvervet eller er i færd med at 

erhverve, indtil udløbet af en sådan orlov. 

Lige så vigtigt er målet for 

orlovsordninger, som sikrer, at 

erhvervsaktive forældre bevarer kvaliteten 

i familielivet ved at passe deres børn, 

varetage deres ansvar, herunder deres 
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primære opdragende rolle, navnlig i den 

tidlige barndom, på den bedst mulige 

måde og ved at tilbringe kvalitetstid 

sammen med deres børn. En ineffektiv 

balance mellem familie- og arbejdsliv kan 

også have en negativ indvirkning på 

børns og forældres fysiske og mentale 

sundhed. 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Arbejdstagere, der udøver deres ret 

til orlov eller til at anmode om fleksible 

arbejdsordninger, bør beskyttes mod 

forskelsbehandling eller enhver form for 

mindre gunstig behandling på dette 

grundlag. 

(23) Arbejdstagere, der udøver deres ret 

til orlov eller til at anmode om fleksible 

arbejdsordninger, bør beskyttes mod 

enhver form for forskelsbehandling eller 

enhver form for mindre gunstig behandling 

på dette grundlag. Med henblik på 

samtidig at skabe balance mellem 

arbejdstagere og arbejdsgiveres interesser 

bør medlemsstaterne sikre arbejdsgivernes 

beskyttelse mod ethvert misbrug af 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Arbejdstagere, der udøver deres ret 

til orlov eller til at anmode om fleksible 

arbejdsordninger som fastsat i dette 

direktiv, bør beskyttes mod afskedigelse og 

alle skridt med henblik på en mulig 

afskedigelse på det grundlag, at de har 

anmodet om, har taget en sådan orlov eller 

har benyttet sig af retten til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger. Når 

arbejdstagere føler, at de er blevet 

afskediget af disse grunde, bør de kunne 

(24) Arbejdstagere, der udøver deres ret 

til orlov eller til at anmode om fleksible 

arbejdsordninger som fastsat i dette 

direktiv, bør beskyttes mod afskedigelse og 

alle skridt med henblik på en mulig 

afskedigelse på det grundlag, at de har 

anmodet om, har taget en sådan orlov eller 

har benyttet sig af retten til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger. Når 

arbejdstagere føler, at de er blevet 

afskediget af disse grunde, bør de kunne 
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anmode arbejdsgiveren om at give en 

behørig begrundelse for afskedigelsen. 

anmode arbejdsgiveren om skriftligt at 

give en behørig begrundelse for 

afskedigelsen. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Medlemsstaterne bør fastsætte 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende sanktioner mod 

overtrædelser af de nationale 

bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 

dette direktiv, eller de allerede gældende 

bestemmelser vedrørende rettigheder, der 

er omfattet af dette direktiv. En effektiv 

gennemførelse af princippet om 

ligebehandling kræver passende retlig 

beskyttelse af arbejdstagere mod ugunstig 

behandling eller skadelige følger, fordi der 

er indgivet en klage eller der er indledt 

retlige procedurer vedrørende de 

rettigheder, der følger af dette direktiv. 

Ofre for forskelsbehandling vil muligvis 

undlade at gøre deres rettigheder gældende 

på grund af risikoen for repressalier, og de 

bør derfor beskyttes mod ugunstig 

behandling, når de udøver deres rettigheder 

i henhold til dette direktiv. Denne 

beskyttelse er særlig relevant for så vidt 

angår arbejdstagernes repræsentanter i 

udøvelsen af deres hverv. 

(26) Medlemsstaterne bør fastsætte 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende sanktioner mod 

overtrædelser af de nationale 

bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 

dette direktiv, eller de allerede gældende 

bestemmelser vedrørende rettigheder, der 

er omfattet af dette direktiv. En effektiv 

gennemførelse af princippet om 

ligebehandling kræver passende retlig 

beskyttelse af arbejdstagere mod ugunstig 

behandling eller skadelige følger, fordi der 

er indgivet en klage eller der er indledt 

retlige procedurer vedrørende de 

rettigheder, der følger af dette direktiv. 

Ofre for forskelsbehandling vil muligvis 

undlade at gøre deres rettigheder gældende 

på grund af risikoen for repressalier, og de 

bør derfor beskyttes mod ugunstig 

behandling, når de udøver deres rettigheder 

i henhold til dette direktiv. Denne 

beskyttelse er særlig relevant for så vidt 

angår arbejdstagernes repræsentanter i 

udøvelsen af deres hverv. Arbejds- og 

socialtilsyn bør kontrollere, at dette 

direktiv gennemføres korrekt ved hjælp af 

tilstrækkelige midler til at undgå 

forskelsbehandling og sikre lige adgang 

for arbejdstagere til deres sociale 

rettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For yderligere at forbedre 

beskyttelsesniveauet for de i dette direktiv 

omhandlede rettigheder bør de nationale 

ligestillingsorganer også være kompetente 

på de områder, der er omfattet af dette 

direktiv. 

(27) For yderligere at forbedre 

beskyttelsesniveauet for de i dette direktiv 

omhandlede rettigheder bør de nationale 

ligestillingsorganer og 

børnerettighedsorganisationer også være 

kompetente på de områder, der er omfattet 

af dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Dette direktiv fastsætter 

mindstekrav og giver derved 

medlemsstaterne mulighed for at indføre 

eller opretholde gunstigere bestemmelser. 

Rettigheder, der er erhvervet i medfør af de 

nuværende retlige rammer, bør fortsat 

finde anvendelse, medmindre der ved dette 

direktiv indføres gunstigere bestemmelser. 

Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke 

anvendes til at indskrænke eksisterende 

rettigheder, der er fastsat i den eksisterende 

EU-lovgivning på dette område, og den 

kan heller ikke udgøre en gyldig 

begrundelse for at sænke det generelle 

niveau for beskyttelse af arbejdstagerne på 

det område, der er omfattet af dette 

direktiv. 

(28) Dette direktiv fastsætter 

mindstekrav og gør det dermed muligt for 

medlemsstaterne at indføre eller 

opretholde gunstigere bestemmelser. 

Rettigheder, der er erhvervet i medfør af de 

nuværende retlige rammer, bør fortsat 

finde anvendelse, medmindre der ved dette 

direktiv indføres gunstigere bestemmelser. 

Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke 

anvendes til at indskrænke eksisterende 

rettigheder, der er fastsat i den eksisterende 

EU-lovgivning, national lovgivning eller 

kollektive overenskomster på dette 

område, og den kan heller ikke udgøre en 

gyldig begrundelse for at sænke det 

generelle niveau for beskyttelse af 

arbejdstagerne på det område, der er 

omfattet af dette direktiv. 

 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28 a) Medlemsstaterne bør overveje at 

udvide de foranstaltninger, der er 
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indeholdt i dette direktiv, til arbejdstagere, 

der er selvstændige erhvervsdrivende. 

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Dette direktiv bør undgå at pålægge 

administrative, finansielle og retlige byrder 

af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og 

udvikling af små og mellemstore 

virksomheder. Medlemsstaterne opfordres 

derfor til at vurdere virkningen af deres 

gennemførelse på SMV'er for at sikre, at 

SMV'er ikke er uforholdsmæssigt hårdt 

ramt, idet der lægges særlig vægt på 

mikrovirksomheder og administrative 

byrder. 

(30) Medlemsstaterne bør ved 

gennemførelsen af dette direktiv undgå at 

pålægge uberettigede administrative, 

finansielle og retlige byrder af en sådan art, 

at de hæmmer oprettelse og udvikling af 

mikrovirksomheder samt små og 

mellemstore virksomheder. 

Medlemsstaterne opfordres derfor til 

regelmæssigt at vurdere virkningen af 

deres gennemførelse på SMV'er for at 

sikre, at SMV'er ikke er uforholdsmæssigt 

hårdt ramt, idet der lægges særlig vægt på 

mikrovirksomheder og administrative 

byrder, navnlig med hensyn til 

indvirkningen af ordningerne vedrørende 

fædreorlov og fleksible arbejdsordninger 

på arbejdets tilrettelæggelse, samt til at 

offentliggøre resultaterne af disse 

vurderinger. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32 a) For at opnå en bedre balance 

mellem arbejde og privatliv og ligestilling 

på området for forening af familie- og 

arbejdsliv og til fuldt ud at nå det 

tilstræbte mål i dette direktiv bør 

Kommissionen også overveje en vurdering 

og revision af Rådets direktiv 92/85/EØF, 

der stammer fra 1992, idet der tages 

hensyn til nye rettigheder og 
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bestemmelser, der er fastlagt i dette 

direktiv. 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv finder anvendelse på alle 

arbejdstagere, mænd såvel som kvinder, 

der har en ansættelseskontrakt eller er i et 

ansættelsesforhold. 

Dette direktiv finder anvendelse på alle 

arbejdstagere, der har en 

ansættelseskontrakt eller er i et 

ansættelsesforhold, som er defineret ved 

lov, kollektiv overenskomst og/eller 

gældende praksis i den enkelte 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

kriterierne for definitionen af en 

arbejdstager som fastlagt af retspraksis i 

Den Europæiske Unions Domstol. 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) "fædreorlov": orlov for fædre, der 

skal tages i forbindelse med deres barns 

fødsel 

a) "fædreorlov": betalt orlov for fædre 

eller en tilsvarende forælder i henhold til 

de nationale bestemmelser på grund af et 

barns fødsel eller adoption, der skal tages i 

forbindelse med et barns fødsel eller 

adoption inden for den tid, barselsorloven 

varer. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "forældreorlov": orlov i forbindelse 

med et barns fødsel eller i forbindelse med 

adoption af et barn med henblik på at passe 

dette barn 

b) "forældreorlov": betalt orlov i 

forbindelse med et barns fødsel eller i 

forbindelse med adoption af et barn med 

henblik på at passe dette barn 

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "omsorgsperson": en arbejdstager, 

der giver personlig omsorg eller støtte til 

en alvorlig syg eller omsorgskrævende 

pårørende 

c) "omsorgsperson": en arbejdstager, 

der giver personlig omsorg eller støtte til 

en pårørende, der har behov for omsorg 

eller støtte som følge af en alvorlig 

helbredsmæssig grund eller et handicap 

som fastlagt i FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) "omsorgsorlov": betalt orlov for 

omsorgspersoner med henblik på at give 

personlig omsorg eller støtte til en 

pårørende, der har behov for omsorg eller 

støtte som følge af en alvorlig 

helbredsmæssig grund eller et handicap 

 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "familiemedlem": en arbejdstagers 

søn, datter, mor, far, ægtefælle eller partner 

i et registreret partnerskab, når der er 

mulighed for sådanne partnerskaber i 

henhold til national ret 

d) "familiemedlem": mindst en 

arbejdstagers søn, datter, mor, far, 

spædbarn, stedbørn, plejebørn, 

børnebørn, bedsteforældre, værge eller 

formynder, ægtefælle eller partner i et 

registreret partnerskab, når der er mulighed 

for sådanne partnerskaber i henhold til 

national ret 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) "udpeget tredjepart": en 

arbejdstager, til hvem en forælder 

overfører sin ret til orlov, jf. nærværende 

direktiv 

 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) "omsorgsafhængighed": en 

situation, hvor en person midlertidigt eller 

permanent har behov for omsorg som følge 

af et handicap eller en alvorlig lidelse, 

bortset fra alvorlig sygdom 

e) "behov for omsorg og støtte": en 

situation, hvor en person midlertidigt eller 

permanent har behov for omsorg som følge 

af et handicap eller en alvorlig 

helbredsmæssig grund og behøver 

personlig assistance eller støtte 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra f 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "fleksible arbejdsordninger": 

ordninger, der giver arbejdstagere 

mulighed for at tilpasse deres 

arbejdsmønstre, herunder ved brug af 

distancearbejde, fleksibel arbejdstid eller 

en nedsættelse af arbejdstiden. 

f) "fleksible arbejdsordninger": 

ordninger, der giver arbejdstagere 

mulighed for på frivillig basis at tilpasse 

deres arbejdsmønstre, herunder ved brug af 

distancearbejde, hvor dette er muligt, 

fleksibel arbejdstid eller en nedsættelse af 

arbejdstiden. 

 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

fædre har ret til fædreorlov på minimum ti 

arbejdsdage i forbindelse med et barns 

fødsel. 

1. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

fædre eller tilsvarende anden forælder i 

henhold til national lovgivning har ret til 

fædreorlov på minimum ti arbejdsdage i 

forbindelse med et barns fødsel eller 

adoption inden for tidsrummet for 

barselsorloven. 

 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne skal vurdere, 

hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse 

betingelserne for adgang til og de 

nærmere bestemmelser for anvendelse af 

fædreorlov for fædre i særlige situationer, 

som kræver mere tilstedeværelse fra deres 

side, og som skal defineres af 

medlemsstaterne. Sådanne særlige 

situationer kan omfatte: fædre, der har et 

handicap, og fædre til børn med 

handicap, herunder mentale 



 

PE618.327v02-00 26/38 AD\1154541DA.docx 

DA 

helbredsproblemer, alvorlige lidelser eller 

sygdomme og enlige fædre som defineret 

af den nationale lovgivning og praksis i 

medlemsstaterne. 

 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

arbejdstagere har en individuel ret til 

forældreorlov på mindst fire måneder, der 

skal tages, inden barnet når en given alder, 

idet denne fastsættes til mindst tolv år. 

1. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

arbejdstagere har en individuel ret til betalt 

og ikke-overførbar forældreorlov på 

mindst fire måneder, der skal tages, inden 

barnet når en given alder, idet denne 

fastsættes til mindst ti år. Medlemsstaterne 

vurderer muligheden af at udvide retten 

til forældreorlov for arbejdstagere i 

særlige situationer, som kræver mere af 

deres tilstedeværelse, som skal defineres 

af medlemsstaterne. Sådanne særlige 

situationer kan omfatte: forældre, der har 

et handicap, og forældre til børn med et 

handicap, herunder mentale 

helbredsproblemer, alvorlig lidelse eller 

sygdom og enlige forældre som defineret 

af den nationale lovgivning og praksis i 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Tillader medlemsstaterne, at en 

forælder overfører sin ret til forældreorlov 

til den anden forælder, skal de sikre, at 

mindst fire måneders forældreorlov ikke 

kan overføres. 

2. Tillader medlemsstaterne, at en 

forælder overfører sin ret til forældreorlov 

til den anden forælder, skal de sikre, at 

mindst fire måneders forældreorlov ikke 

kan overføres. Hvis medlemsstaterne giver 

mere end fire måneders forældreorlov, 

kan en begrænset del af denne orlov 
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overføres til ikke blot den anden forælder, 

men også til en tredjepart, der er udpeget, 

og som reelt tager sig af barnet. 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne kan gøre retten til 

forældreorlov betinget af en anciennitet i 

flere eller samme arbejdsforhold, dog 

maksimalt et år. I tilfælde af flere på 

hinanden følgende tidsbegrænsede 

kontrakter, jf. Rådets direktiv  

1999/70/EF21,  med samme arbejdsgiver 

skal summen af sådanne kontrakter tages i 

betragtning i forbindelse med beregning af 

anciennitet. 

4. Medlemsstaterne kan gøre retten til 

forældreorlov betinget af en anciennitet i 

flere eller samme arbejdsforhold, dog 

maksimalt seks måneder. I tilfælde af flere 

på hinanden følgende tidsbegrænsede 

kontrakter, jf. Rådets direktiv 

1999/70/EF21, med samme arbejdsgiver 

skal summen af sådanne kontrakter tages i 

betragtning i forbindelse med beregning af 

anciennitet. 

__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 

1999 om rammeaftalen vedrørende 

tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af 

UNICE, CEEP og EFS (EFT L 175 af 

10.7.1999, s. 43). 

21 Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 

1999 om rammeaftalen vedrørende 

tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af 

UNICE, CEEP og EFS (EFT L 175 af 

10.7.1999, s. 43). 

 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne kan, efter høring i 

medfør af den nationale lovgivning eller i 

henhold til kollektive overenskomster 

og/eller gældende praksis, fastsætte, under 

hvilke omstændigheder arbejdsgiveren er 

berettiget til at udsætte forældreorloven i 

en rimelig periode med den begrundelse, at 

det vil medføre alvorlige forstyrrelser af 

virksomhedes drift. Arbejdsgivere skal 

5. Medlemsstaterne kan, efter høring i 

medfør af den nationale lovgivning eller i 

henhold til kollektive overenskomster 

og/eller gældende praksis, fastsætte, under 

hvilke omstændigheder arbejdsgiveren er 

berettiget til højst to gange og for en 

maksimumsperiode på seks måneder at 

udsætte forældreorloven i en rimelig 

periode med den begrundelse, at det vil 
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begrunde enhver udsættelse af 

forældreorlov skriftligt. 

medføre alvorlige forstyrrelser af 

virksomhedens drift. Arbejdsgivere skal 

begrunde enhver udsættelse af 

forældreorlov skriftligt. Desuden skal 

medlemsstaterne navnlig tage hensyn til 

de begrænsninger, der gør sig gældende 

for mikrovirksomheder. 

 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

arbejdstagerne har ret til at anmode om 

forældreorlov, også på deltid, i blokke 

fordelt mellem perioder med arbejde eller 

andre fleksible arbejdsordninger. 

Arbejdsgivere skal overveje og besvare 

sådanne anmodninger under hensyntagen 

til både arbejdsgiveres og arbejdstageres 

behov. Arbejdsgivere skal begrunde ethvert 

afslag på en sådan anmodning skriftligt. 

6. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

arbejdstagerne har ret til at anmode om 

forældreorlov, også på deltid, i blokke 

fordelt mellem perioder med arbejde eller 

andre fleksible arbejdsordninger. 

Arbejdsgivere skal overveje og besvare 

sådanne anmodninger under hensyntagen 

til både arbejdsgiveres og arbejdstageres 

behov. Arbejdsgivere skal begrunde ethvert 

afslag på en sådan anmodning skriftligt 

inden for et rimeligt tidsrum efter 

indgivelsen af anmodningen. 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne skal vurdere, 

hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse 

betingelserne for adgang til og de nærmere 

bestemmelser for anvendelse af 

forældreorlov til de behov, som 

adoptivforældre, forældre, der har et 

handicap, og forældre til børn med et 

handicap eller en langvarig sygdom, har. 

7. Medlemsstaterne skal vurdere, 

hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse 

betingelserne for adgang til og de nærmere 

bestemmelser for anvendelse af 

forældreorlov for forældre i særlige 

situationer, som skal defineres af 

medlemsstaterne. Sådanne særlige 

situationer kan omfatte: forældre, der har 

et handicap, og forældre til børn med et 
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handicap, herunder mentale 

helbredsproblemer, alvorlig lidelse eller 

sygdom og enlige forældre som defineret 

af den nationale lovgivning og praksis i 

medlemsstaterne.  

 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 

har ret til omsorgsorlov på mindst fem 

arbejdsdage om året pr. arbejdstager. En 

sådan ret kan gøres betinget af passende 

dokumentation for lidelsen hos 

arbejdstagerens familiemedlem. 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 

har ret til omsorgsorlov på mindst fem 

arbejdsdage om året pr. arbejdstager. En 

sådan ret kan gøres betinget af passende 

lægelig dokumentation for behovet for 

pleje og omsorg hos arbejdstagerens 

familiemedlem. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 6a 

 Oplysningerne om lidelsen og et eventuelt 

tab af bevægelsesfrihed bør holdes 

fortrolige og kun deles med et begrænset 

antal involverede tjenester for at sikre 

retten til beskyttelse af personoplysninger 

for både arbejdstageren og den person, 

der har behov for omsorg. 

 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse 

med de nationale forhold, f.eks. national 

ret, kollektive overenskomster og/eller 

gældende praksis, og under hensyntagen til 

de beføjelser, der er delegeret til 

arbejdsmarkedets parter, sikre, at 

arbejdstagere, der udøver retten til orlov, jf. 

artikel 4, 5 eller 6, modtager en løn eller en 

passende ydelse, der mindst svarer til, 

hvad den pågældende arbejdstager ville 

være berettiget til i tilfælde af sygeorlov. 

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse 

med de nationale forhold, f.eks. national 

ret, kollektive overenskomster og/eller 

gældende praksis, og under hensyntagen til 

de beføjelser, der er delegeret til 

arbejdsmarkedets parter, sikre, at 

arbejdstagere, der udøver retten til orlov, jf. 

artikel 4, 5 eller 6, modtager en løn eller en 

passende ydelse som følger: 

 a) for fædreorlov, jf. artikel 4, stk. 1, en 

løn eller ydelse, der svarer til lønnen 

under barselsorlov som fastlagt på 

nationalt plan, idet princippet om lige løn 

for kvinder og mænd respekteres 

 b) for forældreorlov som omhandlet i 

artikel 5, stk. 1, en betaling eller ydelse, 

der mindst svarer til 80 % af 

arbejdstagerens bruttoløn 

 c) for forældreorlov som omhandlet i 

artikel 6, en betaling eller ydelse, der 

mindst svarer til 80 % af arbejdstagerens 

bruttoløn. 

 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

arbejdstagere med børn under en vis alder, 

som skal være på mindst tolv år, og 

omsorgspersoner har ret til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger med henblik på 

omsorgsformål. Sådanne fleksible 

arbejdsordninger kan være underlagt en 

passende tidsbegrænsning. 

1. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

arbejdstagere med børn under en vis alder, 

som skal være på mindst ti år, og 

omsorgspersoner har ret til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger med henblik på 

omsorgsformål. Sådanne fleksible 

arbejdsordninger kan være underlagt en 

passende tidsbegrænsning. 
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Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdsgivere skal overveje og 

besvare anmodninger om fleksible 

arbejdsordninger, jf. stk. 1, under 

hensyntagen til både arbejdsgiveres og 

arbejdstageres behov. Arbejdsgivere skal 

begrunde ethvert afslag på en sådan 

anmodning. 

2. Arbejdsgivere skal overveje og 

skriftligt besvare anmodninger om 

fleksible arbejdsordninger, jf. stk. 1, under 

hensyntagen til både arbejdsgiveres og 

arbejdstageres behov, især i 

mikrovirksomheder. Arbejdsgivere skal 

begrunde ethvert afslag på en sådan 

anmodning og fremlægge modeller for 

alternative ordninger. 

 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Er de fleksible arbejdsordninger, jf. 

stk. 1, tidsmæssigt begrænset, skal 

arbejdstageren have ret til at vende tilbage 

til det oprindelige arbejdsmønster ved 

udløbet af den aftalte periode. 

Arbejdstageren skal også have ret til at 

anmode om at vende tilbage til det 

oprindelige arbejdsmønster, når en ændring 

af omstændighederne berettiger dette. 

Arbejdsgivere skal overveje og besvare 

sådanne anmodninger under hensyntagen 

til både arbejdsgiveres og arbejdstageres 

behov. 

3. Er de fleksible arbejdsordninger, jf. 

stk. 1, tidsmæssigt begrænset, skal 

arbejdstageren have ret til at vende tilbage 

til det oprindelige arbejdsmønster ved 

udløbet af den aftalte periode. 

Arbejdstageren skal også have ret til at 

anmode om at vende tilbage til det 

oprindelige arbejdsmønster, når en ændring 

af omstændighederne berettiger dette. 

Arbejdsgivere skal overveje og skriftligt 

besvare sådanne anmodninger under 

hensyntagen til både arbejdsgiveres og 

arbejdstageres behov. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne skal vurdere 

behovet for ordninger for at sikre, at 

anvendelsen af fleksibel arbejdstid 

tilpasses de særlige behov hos forældre, 

der befinder sig i en særlig situation, der 

kræver mere tilstedeværelse fra deres side, 

navnlig hvad angår forældre med 

handicap og fædre til børn med et 

handicap, herunder mentale 

sundhedsproblemer, en alvorlig lidelse 

eller sygdom, og enlige forældre som 

defineret i medlemsstaternes nationale 

lovgivning og praksis. . 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne skal fastsætte, 

hvilken status ansættelseskontrakten eller 

ansættelsesforholdet skal have i 

orlovsperioden som omhandlet i artikel 4, 5 

eller 6, herunder for så vidt angår 

rettigheder til social sikring, og samtidig 

sikre, at ansættelsesforholdet opretholdes 

i denne periode. 

3. Medlemsstaterne skal fastsætte, 

hvilken status ansættelseskontrakten eller 

ansættelsesforholdet skal have i 

orlovsperioden som omhandlet i artikel 4, 5 

eller 6, og samtidig sikre, at 

ansættelsesforholdet opretholdes i denne 

periode, uden at det berører eventuelle 
rettigheder til social sikring, herunder til 

pensionsbidrag, som arbejdstageren har 

ret til under hele orlovsperioden. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at forbyde mindre 

gunstig behandling af arbejdstagere på det 

grundlag, at de har ansøgt om eller har 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at forbyde enhver form 

for forskelsbehandling og mindre gunstig 

behandling af arbejdstagere på det 
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taget en orlov som omhandlet i artikel 4, 5 

eller 6, eller med den begrundelse, at de 

har udøvet deres ret til fleksible 

arbejdsordninger som omhandlet i 

artikel 9. 

grundlag, at de har ansøgt om eller har 

taget en orlov som omhandlet i artikel 4, 5 

eller 6, eller med den begrundelse, at de 

har udøvet deres ret til fleksible 

arbejdsordninger som omhandlet i 

artikel 9. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal 

fastsættebestemmelser om sanktioner for 

overtrædelse af de nationale bestemmelser, 

der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 

eller de allerede gældende bestemmelser 

vedrørende rettigheder, der er omfattet af 

dette direktiv. Medlemsstaterne skal træffe 

alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, 

at sanktionerne anvendes. Sanktionerne 

skal være effektive, forholdsmæssige og 

have afskrækkende virkning. De kan bestå 

af en bøde. De kan også omfatte betaling af 

kompensation. 

Medlemsstaterne skal fastsætte 

bestemmelser om sanktioner for 

overtrædelse af de nationale bestemmelser, 

der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 

eller de allerede gældende bestemmelser 

vedrørende rettigheder, der er omfattet af 

dette direktiv. Medlemsstaterne skal træffe 

alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, 

at sanktionerne anvendes. Sanktionerne 

skal være effektive, forholdsmæssige og 

have afskrækkende virkning. De skal bestå 

af en bøde. De kan også omfatte betaling af 

kompensation. 

 

 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 16 Artikel 16 

Beskyttelsesniveau Forholdet til det eksisterende 

beskyttelsesniveau 

Medlemsstaterne kan indføre eller 

opretholde bestemmelser, der er gunstigere 

for arbejdstagere end dem, der er fastsat i 

dette direktiv. De skal imidlertid sikre, at 

mindst fire måneders forældreorlov ikke 

1. Medlemsstaterne og/eller 

arbejdsmarkedets parter kan indføre eller 

skal opretholde eller indføre 

bestemmelser, der er gunstigere for 

arbejdstagerne end dem, der er fastsat i 

dette direktiv. De skal imidlertid sikre, at 
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kan overføres i henhold til artikel 5, stk. 2. mindst fire måneders forældreorlov ikke 

kan overføres i henhold til artikel 5, stk. 2. 

 2. Dette direktiv gælder med forbehold af 

mere specifikke bestemmelser i EU-retten 

og i særdeleshed EU-bestemmelser 

vedrørende ligebehandling af eller lige 

muligheder for mænd og kvinder. 

 3. Gennemførelsen af dette direktiv udgør 

ikke en gyldig begrundelse for at 

indskrænke rettighederne og sænke det 

generelle niveau for beskyttelse af 

arbejdstagerne. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal sikre, at de 

bestemmelser, der vedtages i medfør af 

dette direktiv, sammen med de relevante 

bestemmelser, der allerede finder 

anvendelse vedrørende direktivets genstand 

som fastsat i artikel 1, på hele deres 

område bringes til de berørte personers 

kendskab ved hjælp af alle egnede midler. 

Medlemsstaterne skal sikre, at de 

bestemmelser, der vedtages i medfør af 

dette direktiv, sammen med de relevante 

bestemmelser, der allerede finder 

anvendelse vedrørende direktivets genstand 

som fastsat i artikel 1, på hele deres 

område bringes til de berørte personers 

kendskab ved hjælp af alle egnede midler, 

herunder gennem den fælles digitale 

portal. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal senest fem år 

efter dette direktivs ikrafttræden meddele 

Kommissionen alle relevante oplysninger 

om direktivets gennemførelse, som den har 

brug for til udarbejdelse af en rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

gennemførelsen af dette direktiv. 

1. Medlemsstaterne skal senest tre år 

efter dette direktivs ikrafttræden meddele 

Kommissionen alle relevante oplysninger 

om direktivets gennemførelse, som den har 

brug for til udarbejdelse af en rapport og 

en vurdering af gennemførelsen af dette 

direktivs mål, herunder målet om 

ligestilling og dets indvirkning på 
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udviklingen af mikrovirksomheder samt 

små og mellemstore virksomheder til 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

gennemførelsen af dette direktiv. 

 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen skal på grundlag af 

de oplysninger, som medlemsstaterne 

forelægger i henhold til stk. 1, forelægge 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, 

hvori den gennemgår anvendelsen af dette 

direktiv, eventuelt ledsaget af et 

lovgivningsmæssigt forslag. 

2. Kommissionen skal på grundlag af 

de oplysninger, som medlemsstaterne 

forelægger i henhold til stk. 1, forelægge 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, 

hvori den gennemgår anvendelsen af dette 

direktiv, herunder data, opdelt efter køn, 

om anvendelsen af forskellige typer orlov 

som omhandlet i dette direktiv og 

indvirkningen på mikrovirksomheder og 

små og mellemstore virksomheder, 

eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt 

forslag, og undersøge muligheden for i 

fremtiden at udvide rettighederne 

indeholdt i dette direktiv til selvstændige 

erhvervsdrivende. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen skal desuden 

snarest efter direktivets ikrafttræden 

vurdere, hvorvidt det er i 

overensstemmelse med princippet om 

ligebehandling, for så vidt angår 

forskellige niveauer af 

lønkompensationsydelser for forskellige 

typer orlov, og omgående træffe de 

nødvendige lovgivningsmæssige 

foranstaltninger i tilfælde af 



 

PE618.327v02-00 36/38 AD\1154541DA.docx 

DA 

forskelsbehandling. 
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