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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionen mener, at dette forslag til direktiv modsvarer behovet for at følge en bredere 

tilgang hvad angår balance mellem arbejdsliv og privatliv under hensyntagen til 

samfundsudviklingen i de seneste år. 

Forslaget har til hensigt at afhjælpe kvinders underrepræsentation på arbejdsmarkedet og 

støtte deres karriereforløb gennem bedre muligheder for at forene arbejdsmæssige og 

familiemæssige forpligtelser. Med henblik herpå fastsætter det nationale kriterier for at opnå 

den nødvendige ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til deres muligheder på 

arbejdsmarkedet og ligebehandling på arbejdspladsen. Det tilskynder endvidere til 

ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene ved at tilpasse og modernisere EU's 

retlige rammer på dette område. 

I EU er personer med deltidsarbejde overvejende kvinder (32 % kvinder mod 8 % mænd), 

hvilket skyldes vanskeligheder ved at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv. 

Naturligvis fører dette også i mange tilfælde til meget store løn- og pensionsforskelle mellem 

mænd og kvinder. De nuværende retlige rammer på EU-plan og nationalt plan giver mænd 

begrænsede muligheder for at påtage sig en lige så stor andel af de familiemæssige 

forpligtelser som kvinder. Der er et presserende behov for at afhjælpe disse mangler. 

Ordføreren tilslutter sig fuldt ud de specifikke mål med forslaget til direktiv, der især sigter 

mod at forbedre adgangen til ordninger, der gør det lettere at opnå balance mellem arbejdsliv 

og privatliv, samt fremme mænds anvendelse af familieorlov og fleksible arbejdsordninger. 

Med hensyn til dette sidste punkt er spørgsmålet om størrelsen af vederlaget for forældreorlov 

afgørende, for at den anvendes mere ligeligt af mænd og kvinder. Dette er langt fra tilfældet 

på nuværende tidspunkt på grund af alt for lave ydelser under forældreorlov. Kommissionens 

forslag om, at ydelsen skal være svarende til den, man oppebærer under sygeorlov, er et skridt 

fremad på dette område. Det, vi skal huske at tage højde for, og som skal være vores 

retningslinje, er beskyttelsen af børn. Det står klart for ordføreren, at det er i barnets tarv at 

vokse op, plejes og være omgivet af begge sine forældre på en afbalanceret måde. Ordføreren 

mener derfor, at det er nødvendigt, at mænd og kvinder sættes i stand til på lige vilkår at 

bidrage til familiens understøttelse. Dette er muligt, hvis man fjerner ulighederne mellem 

mænd og kvinder i lønnet og ulønnet beskæftigelse og fremmer en retfærdig ansvarsfordeling 

og pasning af børn og andre familiemedlemmer, der har behov for støtte. 

Vi bør dog ikke tilsidesætte kravene til og begrænsningerne for arbejdsgiverne, og navnlig når 

der er tale om en meget lille virksomhed med to eller tre ansatte. Det at tage forældreorlov 

kan udgøre en reel trussel mod virksomheden. Ordføreren ønsker på dette punkt en bedre 

regulering af beskyttelsen af arbejdsgivere, men også at forhindre misbrug i tilfælde af 

arbejdsfrihed som følge af tvingende familiemæssige årsager. Med dette for øje bør retten til 

forældreorlov betinges af fremlæggelse af dokumentation og en arbejdsperiode eller 

anciennitet, der ikke kan overstige ni måneder. Omsorgsorlov bør også reguleres for at 

beskytte arbejdsgiveren mod ethvert misbrug af rettigheder. Samtidig er det vigtigt at give 

arbejdstagere, der ønsker at pleje en pårørende, mulighed for at skabe en bedre balance 

mellem deres privatliv og arbejdsliv og navnlig at undgå, at de forlader arbejdsmarkedet. 

Ordføreren vil også gerne understrege, at situationen for forældre med forsørgerpligt over for 

et barn med et handicap eller en alvorlig sygdom eller tilfælde af flerbørnsfødsler eller -
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adoptioner ikke er taget i betragtning af Kommissionen. Hun mener, at varigheden af 

forældreorlov bør fordobles i sådanne situationer. 

Endelig bør det samme gælde for enlige forældre, en stadigt stigende realitet, som der bør 

tages højde for. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget 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 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. Dette direktiv bidrager til 

opnåelse af disse mål ved at fjerne 

ulighederne, styrke ligheden mellem 

kønnene, fremme et højt 

beskæftigelsesniveau og styrke Unionens 

sociale dimension samt ved at forbedre 

den opadgående konvergens i 

medlemsstaterne inden for sociale ydelser. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For at kunne forene familieliv og (3) For at kunne forene familieliv og 
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arbejdsliv giver artikel 33 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder enhver ret til at 

være beskyttet mod afskedigelse på grund 

af graviditet og barsel samt ret til betalt 

barselsorlov og til forældreorlov efter et 

barns fødsel eller ved adoption af et barn. 

arbejdsliv garanterer artikel 33 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder (chartret) 

familiens juridiske, økonomiske og sociale 

beskyttelse og giver enhver ret til at være 

beskyttet mod afskedigelse på grund af 

graviditet og barsel samt ret til betalt 

barselsorlov og til forældreorlov efter et 

barns fødsel eller ved adoption af et barn. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Personer med handicap bør have 

ret til indkomststøtte, der sikrer et værdigt 

liv, tjenester, som sætter dem i stand til at 

deltage på arbejdsmarkedet og i 

samfundslivet, såvel som et arbejdsmiljø, 

der er tilpasset deres behov. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) Ligebehandling og lige muligheder 

for kvinder og mænd bør sikres og 

fremmes på alle områder, herunder 

deltagelse på arbejdsmarkedet, arbejds- og 

ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 

Kvinder og mænd har ret til lige løn for 

arbejde af samme værdi. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

PE606.271v03-00 6/29 AD\1153958DA.docx 

DA 

(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 og tilskynde mænd til at 

deltage og spille en rolle i familielivet, i 

overensstemmelse med chartrets 

artikel 24, som fastsætter, at ethvert barn 

har ret til regelmæssigt at have personlig 

forbindelse og direkte kontakt med begge 

sine forældre, medmindre dette er i 

modstrid med barnets interesser, til fordel 

for en retfærdig fordeling af ansvaret for 

opdragelse og pasning af børn, og derved 

bidrage til at mindske de kønsbestemte 

forskelle i indkomst, løn og pension. 

Sådanne politikker bør tage højde for 

demografiske forandringer, herunder 

virkningerne af en aldrende befolkning. I 

denne forbindelse kunne en bedre balance 

mellem arbejdsliv og privatliv udgøre et 

vigtigt incitament til at øge antallet af 

fødsler. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Ifølge oplysningerne for oktober 

2017 (Europa-Kommissionens 

statistikker) var beskæftigelsesfrekvensen 

for mænd i Unionen på 71,9 %, mens 

beskæftigelsesfrekvensen for kvinder var 

på 61,4 % på trods af kvindernes højere 

uddannelsesniveau. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Balance mellem arbejdsliv og (7) Det stigende antal husholdninger 
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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. 

med dobbelt indtægt har medført et øget 

arbejdspres og et større pres på og behov 

for balance mellem arbejdsliv og privatliv. 
Som resultat heraf er balance mellem 

arbejdsliv og privatliv 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, plejekrævende ældre eller 

familiemedlemmer med kroniske 

invaliderende sygdomme, er kvinder 

tvunget til at arbejde færre timer i lønnet 

beskæftigelse og tilbringe mere tid med at 

opfylde ulønnede omsorgsopgaver. Dette 

bidrager væsentligt til den kønsbetingede 

lønforskel (på op til 28 % i visse 

medlemsstater), som i løbet af arbejdslivet 

udvikler sig til kønsbetingede 

pensionsforskelle på i gennemsnit 40 % i 

Unionen og udmønter sig i højere risiko 

for fattigdom og social udstødelse for 

kvinder. 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 eller delvist at 

forlade arbejdsmarkedet. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Ifølge Eurofounds data har over 

tre millioner mennesker forladt deres 

fuldtidsarbejde, fordi de ikke har 

børnepasningsfaciliteter eller 

pasningsfaciliteter for andre 

plejekrævende familiemedlemmer. 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) Børn bør have ret til prismæssigt 

overkommelige dagtilbud af høj kvalitet. 

 

Ændringsforslag  10 

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 

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. 

(8) Unionens nuværende retlige 

rammer indeholder begrænsede 

incitamenter for mænd til at påtage sig en 

lige så stor del af omsorgsforpligtelserne. 

Der findes ingen harmoniserede EU-

regler om fædreorlov eller orlov for at 

tage sig af syge eller omsorgskrævende 

pårørende, med undtagelse af orlov som 

følge af force majeure. Manglende betalt 

fædreorlov og forældreorlov i mange 

medlemsstater bidrager til fædrenes lave 

udnyttelse af en sådan orlov. Ubalancen 

eller utilstrækkeligheden for så vidt angår 

udformningen af muligheder for balance 

mellem arbejdsliv og privatliv mellem 

kvinder og mænd hæmmer væksten, 

afviger fra målene om social inklusion, 

overeksponerer kvinder for risikoen for 

fattigdom, især ældre kvinder, og styrker 
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, tilstrækkelige 

incitamenter til at tage disse typer 

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 og deres 
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sociale, økonomiske og faglige frigørelse. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Forældre og andre mennesker 

med omsorgsforpligtelser bør have ret til 

passende orlov, fleksible arbejdsformer og 

adgang til omsorgstjenester. Kvinder og 

mænd bør have lige adgang til særlig 

orlov for at kunne opfylde deres 

omsorgsforpligtelser og bør tilskyndes til 

at benytte sig heraf på en afbalanceret 

måde. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Det er vigtigt at forene arbejdsliv, 

privatliv og familieliv efter et bredt 

koncept, der omfatter lovgivningsmæssige 

og ikke-lovgivningsmæssige tiltag, 

herunder effektive incitamenter og 

foranstaltninger som f.eks. 

skattegodtgørelse for børnepasning og 

pleje til personer, der har behov for det. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9b) Arbejdsmarkedets parter bør høres 

om udformningen og gennemførelsen af 

økonomiske, beskæftigelsesmæssige og 

sociale politikker i overensstemmelse med 
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national praksis. De bør tilskyndes til at 

forhandle og indgå kollektive 

overenskomster på områder, der er 

relevante for dem, samtidig med at deres 

uafhængighed og deres ret til kollektive 

skridt respekteres. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det er hensigtsmæssigt at ophæve 

og erstatte direktiv 2010/18/EU, som i 

øjeblikket regulerer forældreorlov ved at 

iværksætte en rammeaftale, der er indgået 

mellem arbejdsmarkedets parter. 

Nærværende direktiv tager hovedsagelig 

udgangspunkt i de regler, der er fastsat i 

direktiv 2010/18/EU, og supplerer dem ved 

at styrke eksisterende rettigheder og 

indføre nye rettigheder. 

(10) Det er hensigtsmæssigt at ophæve 

og erstatte direktiv 2010/18/EU, som i 

øjeblikket regulerer forældreorlov ved at 

iværksætte en rammeaftale, der er indgået 

mellem arbejdsmarkedets parter. 

Nærværende direktiv tager hovedsagelig 

udgangspunkt i de regler, der er fastsat i 

direktiv 2010/18/EU, og supplerer dem ved 

at styrke eksisterende rettigheder og 

indføre nye rettigheder. Der er intet i det 

foreslåede direktiv, som bør fortolkes som 

en indskrænkning af allerede eksisterende 

rettigheder i henhold til ovennævnte 

direktiv. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Dette direktiv fastsætter 

mindstekrav vedrørende fædreorlov, 

forældreorlov og omsorgsorlov samt 

fleksible arbejdsordninger for forældre og 

arbejdstagere med omsorgsforpligtelser. 

Ved at gøre det nemmere for forældre og 

omsorgspersoner at forene arbejde og 

familieliv bør dette direktiv bidrage til de 

traktatbaserede mål om ligestilling mellem 

mænd og kvinder med hensyn til 

mulighederne på arbejdsmarkedet, 

(11) Dette direktiv fastsætter 

mindstekrav vedrørende fædreorlov, 

forældreorlov og omsorgsorlov samt 

fleksible arbejdsordninger for forældre og 

arbejdstagere med omsorgsforpligtelser; 

samtidig respekterer direktivet de 

nationale ordninger vedrørende orlov og 

fleksible arbejdsordninger, som er i 

overensstemmelse med dette direktivs 

krav, og muligheden for, at 

medlemsstaterne og arbejdsmarkedets 
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ligebehandling på arbejdspladsen og 

fremme af et højt beskæftigelsesniveau i 

Unionen. 

parter kan aftale de nærmere 

bestemmelser herom. Dette direktiv 

respekterer fuldt ud arbejdstageres og 

familiers frihed og valg i forbindelse med 

at tilrettelægge tilværelsen og pålægger 

dem ikke nogen forpligtelse til at benytte 

sig af dets bestemmelser. Selv om der er 

meget spillerum til individuelle og 

nationale beslutninger ved at gøre det 

nemmere for forældre og omsorgspersoner 

at forene arbejde og familieliv, bør dette 

direktiv bidrage til de traktatbaserede mål 

om ligestilling mellem mænd og kvinder 

med hensyn til mulighederne på 

arbejdsmarkedet, ligebehandling på 

arbejdspladsen og fremme af et højt 

beskæftigelsesniveau i Unionen såvel som 

en anstændig levestandard for 

arbejdstagere og deres familier. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Dette direktiv bør finde anvendelse 

på alle arbejdstagere, som er omfattet af en 

ansættelseskontrakt eller andet 

ansættelsesforhold. Som det for 

indeværende er tilfældet i henhold til § 2, 

stk. 3, i bilaget til direktiv 2010/18/EU, bør 

dette omfatte kontrakter vedrørende 

ansættelse eller ansættelsesforhold i 

forbindelse med deltidsansatte, 

arbejdstagere i et tidsbegrænset 

ansættelsesforhold eller personer, der har 

indgået en arbejdsaftale eller et 

ansættelsesforhold med et vikarbureau. 

(12) Dette direktiv bør finde anvendelse 

på alle arbejdstagere, som er omfattet af en 

ansættelseskontrakt eller andet 

ansættelsesforhold. Som det for 

indeværende er tilfældet i henhold til § 2, 

stk. 3, i bilaget til direktiv 2010/18/EU, bør 

dette omfatte kontrakter vedrørende 

ansættelse eller ansættelsesforhold i 

forbindelse med deltidsansatte, 

arbejdstagere i et tidsbegrænset eller 

tidsubegrænset ansættelsesforhold eller 

personer, der har indgået en arbejdsaftale 

eller et ansættelsesforhold med et 

vikarbureau. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Direktivet prioriterer at skabe en 

god balance mellem arbejdsliv og privatliv 

uden at indføre usikre og atypiske 

arbejdsvilkår. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12b) Dette direktiv har til formål at 

forbedre og styrke bestemmelserne om 

adgang til og lovgivningsmæssig 

sikkerhed for forældreorlov til forældre til 

børn med handicap eller en alvorlig 

langvarig sygdom, især for at undgå 

vilkårlighed i forbindelse med bevilling af 

orlov til aldersgrupper uden for de 

gældende regler, indførelse af kuponer 

eller særlige bidrag til at dække 

udgifterne til børnepasningsordninger. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at tilskynde til en mere ligelig 

fordeling af omsorgsforpligtelser mellem 

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. 

(13) For at tilskynde til en mere ligelig 

fordeling af omsorgsforpligtelser mellem 

kvinder og mænd bør der indføres en ret til 

fædreorlov for den anden forælder, der 

ved anmodning skal tages i forbindelse 

med fødsel eller adoption 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, eller af ancienniteten på 

arbejdspladsen eller kontraktens karakter. 
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Ændringsforslag  20 

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, 

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. 

(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 

fremme en tæt relation med barnet tidligt 

og tilskynde den anden forælder til at tage 

forældreorlov, bliver den orlovsperiode, 

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. 

 

Ændringsforslag  21 

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 

(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 tretten år. 

Medlemsstaterne bør have mulighed for at 

fastsætte den varslingsfrist, som en 

arbejdstager skal overholde over for 

arbejdsgiveren ved ansøgning om 

forældreorlov. 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 

arbejdsgiveren give en skriftlig 

begrundelse for udsættelsen. Eftersom 

fleksibilitet gør det mere sandsynligt, at 
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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 

arbejdsgiveren give en 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. 

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 (enlige forældre, 

børn med handicap, alvorlig sygdom). 

 

Ændringsforslag  22 

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 praksis. 

(16) For at fremme genoptagelse af 

arbejdet efter forældreorlov bør 

arbejdstagere og arbejdsgivere træffe 

passende foranstaltninger til genoptagelse 

af arbejdet efter aftale de berørte parter 

imellem og under hensyntagen til national 

ret, kollektive overenskomster og gældende 

praksis. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Ud over retten til omsorgsorlov (18) Ud over retten til omsorgsorlov 
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som omhandlet i nærværende direktiv bør 

alle arbejdstagere bevare deres ret til 

arbejdsfrihed som følge af force majeure 

ved hastende og uforudsete familiemæssige 

årsager, jf. direktiv 2010/18/EU, på de 

betingelser, der er fastsat af 

medlemsstaterne. 

som omhandlet i nærværende direktiv bør 

alle arbejdstagere bevare deres ret til 

arbejdsfrihed ved hastende og uforudsete 

familiemæssige årsager, jf. direktiv 

2010/18/EU, på de betingelser, der er 

fastsat af medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  24 

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 passende, 

men ikke mindre end 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. 

 

Ændringsforslag  25 

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 

(21) For at tilskynde erhvervsaktive 

forældre og omsorgspersoner til at forblive 

i arbejdsstyrken bør arbejdsgiverne give 

dem mulighed for at tilpasse deres 

arbejdstid til deres personlige behov og 

præferencer. Erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner bør derfor uden at 

misbruge denne rettighed 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 
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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 

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. 

arbejdstid eller en nedsættelse af 

arbejdstiden med henblik på omsorg. For at 

imødekomme behovene hos og sikre en 

rimelig balance mellem arbejdstagere og 

arbejdsgivere bør det være muligt for 

medlemsstaterne at begrænse varigheden af 

deltidsarbejde ved at opprioritere andre 

fleksible arbejdsordninger. Deltidsarbejde 

har rent faktisk vist sig at være en god 

måde til at få kvinder til at forblive på 

arbejdsmarkedet efter at have fået børn 

eller andre familiære forpligtigelser, men 

lange perioder med nedsat arbejdstid kan 

føre til et lavere sociale sikringsbidrag, der 

så medfører reducerede eller bortfald af 

pensionsrettigheder. Den endelige 

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. 

 

Ændringsforslag  26 

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 

forskelsbehandling, repressalier eller 

enhver form for mindre gunstig behandling 

på dette grundlag. Udnyttelse af retten til 

at tage orlov eller til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger bør ikke have 

negativ indvirkning på 

beskæftigelsesniveauet eller andre 
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arbejdsvilkår. 

 

Ændringsforslag  27 

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 

anmode arbejdsgiveren om at give en 

behørig begrundelse for afskedigelsen. 

(24) Arbejdstagere, der udøver deres ret 

til orlov eller til at anmode om fleksible 

arbejdsordninger som fastsat i dette 

direktiv, bør beskyttes mod afskedigelse, 

mod pres og mobning til skade for 

arbejdstageren 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 

anmode arbejdsgiveren om at give en 

behørig begrundelse for afskedigelsen. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv opstiller 

minimumsforskrifter, der har til formål at 

skabe lige muligheder for mænd og 

kvinder på arbejdsmarkedet og 

ligebehandling på arbejdspladsen ved at 

gøre det nemmere at forene arbejdsliv og 

privatliv for erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner. 

Dette direktiv opstiller 

minimumsforskrifter, der har til formål at 

skabe lige muligheder for mænd og 

kvinder på arbejdsmarkedet samt social og 

lønmæssig ligebehandling på 

arbejdspladsen ved at gøre det nemmere at 

forene arbejdsliv og privatliv for 

erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 
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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, mænd såvel som kvinder, 

der har en ansættelseskontrakt eller er i et 

ansættelsesforhold, som er fastsat ved lov, 

kollektive overenskomster og/eller 

gældende praksis i den enkelte 

medlemsstat. 

 

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 den 

anden forælder, der skal tages i 

forbindelse med deres barns fødsel eller 

adoption 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

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 f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) "enlig forælder": en person, som 

ikke er gift eller indgår i et partnerskab 

som defineret i den nationale lovgivning, 

og som alene har den primære 
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forældremyndighed over barnet. 

 

Ændringsforslag  33 

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 

den anden forælder har ret til obligatorisk 

betalt fædreorlov på minimum fjorten 

arbejdsdage i forbindelse med et barns 

fødsel eller adoption, eller på minimum 

femten dage i tilfælde af flerbørnsfødsler 

eller -adoptioner. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Retten til fædreorlov, som 

beskrevet i stk. 1, tildeles uafhængigt af 

den anden forælders arbejdsforholds 

længde og kontraktens art. 

 

Ændringsforslag  35 

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 

forældreorlov på mindst seks måneder, der 

skal tages, inden barnet når en given alder, 

idet denne fastsættes til mindst tretten år. 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Varigheden af forældreorloven er det 

dobbelte for enlige forældre. 

 

Ændringsforslag  37 

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. Varigheden af 

forældreorloven er det dobbelte for 

forældre til børn med et handicap eller en 

alvorlig sygdom. 

 

Ændringsforslag  38 

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 ni måneder I tilfælde af flere på 

hinanden følgende tidsbegrænsede 

kontrakter, jf. Rådets direktiv 1999/70/EF, 

med samme arbejdsgiver skal summen af 

sådanne kontrakter obligatorisk tages i 

betragtning i forbindelse med beregning af 

anciennitet. 

__________________ __________________ 

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

1999 om rammeaftalen vedrørende 

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

1999 om rammeaftalen vedrørende 
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tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af 

UNICE, CEEP og EFS (EFT L 175 af 

10.7.1999, s. 43). 

tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af 

UNICE, CEEP og EFS (EFT L 175 af 

10.7.1999, s. 43). 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Arbejdstagere har ret til ved 

ansættelsesforholdets start at blive 

underrettet skriftligt om deres rettigheder 

og pligter i forbindelse med 

ansættelsesforholdet, herunder under 

prøvetiden. 

 

Ændringsforslag  40 

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 udvide 

betingelserne for adgang til og de nærmere 

bestemmelser for anvendelse af 

forældreorlov for at opfylde de behov, som 

adoptivforældre, forældre, der har et 

handicap, enlige forældre (enlige 

forsørgere) og forældre til børn med et 

handicap eller en alvorlig eller langvarig 

sygdom, har. Navnlig for forældre til børn 

med handicap eller yderst alvorlig sygdom 

– som certificeret af medlemsstaternes 

sundhedsmyndigheder – er der forbud 

mod afslag på ansøgning om 

forældreorlov. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 
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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 betalt omsorgsorlov på mindst 

syv arbejdsdage om året pr. arbejdstager. 

En sådan ret gøres betinget af passende 

dokumentation for lidelsen hos 

arbejdstagerens familiemedlem. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 6a 

 Orlov for mødre og den anden forælder, 

når de har et handicap. 

 Medlemsstaterne sikrer, at længden af de 

i dette direktiv beskrevne orlovsformer 

kan udvides med mindst 50 % til mødre og 

den anden forælder, når de har et 

handicap. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 

har ret til arbejdsfrihed som følge af force 

majeure, når tvingende familiemæssige 

årsager gør sig gældende i tilfælde af 

sygdom eller ulykke, der gør 

arbejdstagerens umiddelbare 

tilstedeværelse påtrængende nødvendig. 

Medlemsstaterne kan begrænse retten til 

arbejdsfrihed som følge af force majeure til 

en vis varighed pr. år eller pr. sag, eller 

begge dele. 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 

har ret til arbejdsfrihed som følge af force 

majeure, når tvingende familiemæssige 

årsager gør sig gældende i tilfælde af 

sygdom eller ulykke, der gør 

arbejdstagerens umiddelbare 

tilstedeværelse påtrængende nødvendig. 

Medlemsstaterne kan betinge retten til 

arbejdsfrihed som følge af force majeure af 

den fremlæggelse af dokumentation, som 

de finder passende. 
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Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

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, en 

skattegodtgørelse eller en passende ydelse, 

men ikke mindre end den godtgørelse, 

som den pågældende arbejdstager ville 

være berettiget til i tilfælde af sygeorlov. 

 

Ændringsforslag  45 

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 tretten år, og 

omsorgspersoner har ret til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger med henblik på 

omsorgsformål. Sådanne fleksible 

arbejdsordninger kan være underlagt en 

passende tidsbegrænsning. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdsgivere skal overveje og 

besvare anmodninger om fleksible 

arbejdsordninger, jf. stk. 1, under 

2. Arbejdsgivere skal overveje og 

skriftligt besvare anmodninger om 

fleksible arbejdsordninger, jf. stk. 1, under 
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hensyntagen til både arbejdsgiveres og 

arbejdstageres behov. Arbejdsgivere skal 

begrunde ethvert afslag på en sådan 

anmodning. 

hensyntagen til både arbejdsgiveres og 

arbejdstageres behov. Arbejdsgivere skal 

skriftligt begrunde ethvert afslag på en 

sådan anmodning. 

 

Ændringsforslag  47 

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. Der 

fastsættes desuden en 

overgangsbeskyttelsesperiode, når 

arbejdstageren vender tilbage til arbejdet, 

med henblik på en lettere og mere effektiv 

reintegration i arbejdslivet, idet det tages i 

betragtning, at anvendelsen af nye 

teknologier i denne beskyttelsesperiode 

kan hjælpe arbejdstagerne til hurtigere at 

vende tilbage til arbejdet på en varig og 

mere fleksibel måde, samtidig med at 

deres færdigheder opdateres. 
Arbejdstageren skal have ret til at anmode 

om at vende tilbage til det oprindelige 

arbejdsmønster på samme 

ansættelsesniveau. Arbejdsgivere skal 

skriftligt begrunde ethvert afslag på en 

sådan anmodning. 

 

Ændringsforslag  48 

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 

taget en orlov som omhandlet i artikel 4, 5 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at forbyde 

forskelsbehandling og mindre gunstig 

behandling af arbejdstagere på det 

grundlag, at de har ansøgt om eller har 
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eller 6, eller med den begrundelse, at de 

har udøvet deres ret til fleksible 

arbejdsordninger som omhandlet i 

artikel 9. 

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  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdstagere, som mener, at de er 

blevet afskediget på det grundlag, at de har 

ansøgt om eller har taget en orlov som 

omhandlet i artikel 4, 5 eller 6, eller har 

benyttet sig af retten til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger som omhandlet i 

artikel 9, kan anmode arbejdsgiveren om at 

give en berettiget begrundelse for 

afskedigelsen. Arbejdsgiveren skal give 

denne begrundelse skriftligt. 

2. Arbejdstagere, som mener, at de er 

blevet afskediget på det grundlag, at de har 

ansøgt om eller har taget en orlov som 

omhandlet i artikel 4, 5 eller 6, eller har 

benyttet sig af retten til at anmode om 

fleksible arbejdsordninger som omhandlet i 

artikel 9, har ret til at anmode 

arbejdsgiveren om at give en berettiget 

begrundelse for afskedigelsen. 

Arbejdsgiveren pålægges i rimelig tid at 

give denne begrundelse skriftligt. 

 

Ændringsforslag  50 

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 der gennemføres effektive, 

forholdsmæssige og afskrækkende 

sanktioner. 

 



 

PE606.271v03-00 26/29 AD\1153958DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at beskytte 

arbejdstagere, herunder arbejdstagere, der 

er personalerepræsentanter, mod ugunstig 

behandling fra arbejdsgiverens side eller 

skadelige følger, fordi der er indgivet en 

klage inden for virksomheden eller indledt 

retlige procedure med det formål at sikre 

overholdelse af de rettigheder, der er 

fastsat i dette direktiv. 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at beskytte 

arbejdstagere, mod ugunstig behandling fra 

arbejdsgiverens side eller skadelige følger, 

fordi der er indgivet en klage inden for 

virksomheden eller indledt retlige 

procedure med det formål at sikre 

overholdelse af de rettigheder, der er 

fastsat i dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal sikre, at det eller de 

organer, der er udpeget i henhold til 

artikel 20 direktiv 2006/54/EF, til fremme, 

analyse og overvågning af samt støtte for 

ligebehandling af forældre og 

omsorgspersoner, uden forskelsbehandling 

på grund af køn, også er kompetente med 

hensyn til spørgsmål, der falder ind under 

dette direktivs anvendelsesområde. 

Uden at anfægte arbejdstilsynets 

kompetencer eller kompetencer hos andre 

organer, der fører tilsyn med 

arbejdstageres rettigheder, herunder de 

sociale aktører, skal medlemsstaterne 

sikre, at det eller de organer, der er udpeget 

i henhold til artikel 20 direktiv 2006/54/EF, 

til fremme, analyse og overvågning af samt 

støtte for ligebehandling af forældre og 

omsorgspersoner, uden forskelsbehandling 

på grund af køn, også er kompetente med 

hensyn til spørgsmål, der falder ind under 

dette direktivs anvendelsesområde. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan indføre eller Medlemsstaterne kan indføre eller 
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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 

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

opretholde bestemmelser, der er gunstigere 

for arbejdstagere end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, men sænker aldrig 

normerne i deres nationale lovgivninger. 

De skal imidlertid sikre, at mindst fire 

måneders forældreorlov ikke kan overføres 

i henhold til artikel 5, stk. 2, og at sikring 

af orlov for forældre til børn med et 

handicap og alvorlige sygdomme er 

obligatorisk – som certificeret af 

medlemsstaternes sundhedsmyndigheder. 

 

Ændringsforslag  54 

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 og en 

dybtgående evaluering af direktivets 

virkninger på statistikker om kvinders 

erhvervsfrekvens ledsaget af et 

lovgivningsforslag, hvor det er relevant. 
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