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Ändringsförslag 74
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artiklarna 137.2 
och 141.3,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 153.2,

Or. fr

Motivering

Direktiv 92/85/EEG rör det lagliga skyddet av hälsan för arbetstagare som är gravida, 
nyligen har fött barn eller ammar före och efter förlossningen, med anledning av kvinnans 
fysiska tillstånd under och efter en graviditet, enligt EG-domstolens rättspraxis. Endast 
kvinnliga arbetstagare kan ta ledigt för att föda. Detta direktiv handlar alltså inte om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet eller om möjligheterna att 
förena arbete och familj. Artikel 141 kan inte åberopas.

Ändringsförslag 75
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artiklarna 137.2 
och 141.3,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 153.2,

Or. fr

Motivering

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
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et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Ändringsförslag 76
Siiri Oviir

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Rätten för en kvinna som är 
mammaledig att vid mammaledighetens 
slut återgå till sitt arbete eller ett 
likvärdigt arbete fastställs i artikel 15 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006  
(om genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet).

Or. et

Motivering

I listan över förslag i rättsakten om ändring av direktiv 92/85/EEG saknas en hänvisning till 
artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG, där rätten för kvinnor att 
återgå till arbete efter mammaledighetens slut fastställs.

Ändringsförslag 77
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 141 i fördraget fastställs att 
rådet enligt förfarandet i artikel 251 och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala 

utgår



AM\799597SV.doc 5/61 PE431.025v01-00

SV

kommittén ska besluta om åtgärder för att 
säkerställa tillämpningen av principen om 
lika möjligheter och lika behandling av 
kvinnor och män i frågor som rör 
anställning och yrke. 

Or. fr

Motivering

Direktiv 92/85/EEG rör det lagliga skyddet av hälsan för arbetstagare som är gravida, 
nyligen har fött barn eller ammar före och efter förlossningen, med anledning av kvinnans 
fysiska tillstånd under och efter en graviditet, enligt EG-domstolens rättspraxis. 

Endast kvinnliga arbetstagare kan ta ledigt i samband med födseln. 

Detta direktiv handlar alltså inte om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män 
i arbetslivet eller om möjligheterna att förena arbete och familj. Artikel 141 kan inte 
åberopas.

Ändringsförslag 78
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 141 i fördraget fastställs att 
rådet enligt förfarandet i artikel 251 och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala 
kommittén ska besluta om åtgärder för att 
säkerställa tillämpningen av principen om 
lika möjligheter och lika behandling av 
kvinnor och män i frågor som rör 
anställning och yrke. 

utgår

Or. fr

Motivering

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
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maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Ändringsförslag 79
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Eftersom detta direktiv inte endast rör 
hälsa och säkerhet för arbetstagare som 
är gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar, utan också frågor rörande 
likabehandling såsom rätten att återvända 
till samma eller ett motsvarande arbete, 
bestämmelser om uppsägning och 
anställningsrättigheter samt om bättre 
ekonomiskt stöd under ledigheten, utgör 
artiklarna 137 och 141 tillsammans den 
rättsliga grunden för detta direktiv. 

utgår

Or. fr

Motivering

Direktiv 92/85/EEG rör det lagliga skyddet av hälsan för arbetstagare som är gravida, 
nyligen har fött barn eller ammar före och efter förlossningen, med anledning av kvinnans 
fysiska tillstånd under och efter en graviditet, enligt EG-domstolens rättspraxis. Endast 
kvinnliga arbetstagare kan ta ledigt för att föda. Detta direktiv handlar alltså inte om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet eller om möjligheterna att 
förena arbete och familj, vilket redan finns reglerat i medlemsstaternas arbetsrätts- och 
sociallagstiftning. 

Ändringsförslag 80
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Eftersom detta direktiv inte endast rör 
hälsa och säkerhet för arbetstagare som 
är gravida, nyligen har fött barn eller 

utgår



AM\799597SV.doc 7/61 PE431.025v01-00

SV

ammar, utan också frågor rörande 
likabehandling såsom rätten att återvända 
till samma eller ett motsvarande arbete, 
bestämmelser om uppsägning och 
anställningsrättigheter samt om bättre 
ekonomiskt stöd under ledigheten, utgör 
artiklarna 137 och 141 tillsammans den 
rättsliga grunden för detta direktiv. 

Or. fr

Motivering

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Ändringsförslag 81
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis, i synnerhet domen av den 
11 oktober 2007, Paquay (C-460/06), 
ingår det i föreberedelserna för 
uppsägning att söka efter och hitta en 
ersättare för en arbetstagare som är 
gravid eller nyligen har fött barn. 

Or. es

Motivering

Uttrycket ”förberedelser för uppsägning” kan ge upphov till rättslig osäkerhet, eftersom 
det inte är något fastställt rättsligt begrepp. Syftet med att ta med begreppet i direktivet är 
just att undvika sådana situationer som uppstod i Paquayfallet, och därför bör det göras 
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en hänvisning i skälen som kan bidra till att skapa större klarhet kring vad som menas 
med begreppet.

Ändringsförslag 82
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Jämställdhet är en grundläggande 
princip i Europeiska unionen. 
Artiklarna 21 och 23 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna förbjuder all 
könsdiskriminering och fastställer att 
jämställdhet skall säkerställas på alla 
områden.

utgår

Or. fr

Motivering

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Ändringsförslag 83
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 2 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
är det en av gemenskapens 
grundläggande uppgifter att främja sådan 

utgår
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jämställdhet. I artikel 3.2 i fördraget 
föreskrivs också att gemenskapen i all sin 
verksamhet ska syfta till att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att främja jämställdhet mellan 
dem.

Or. fr

Motivering

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Ändringsförslag 84
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Världshälsoorganisationen anger i 
sin rekommendation av den 16 april 2002 
om en global strategi för spädbarns och 
småbarns näringsintag att barn för att 
växa och utvecklas på bästa sätt bör få 
näring endast genom amning under de 
första sex månaderna. Medlemsstaterna 
bör på grundval av denna 
rekommendation verka för att införa 
bestämmelser om ledighet för detta 
ändamål. 

Or. es
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Ändringsförslag 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Bestämmelserna om mammaledighet 
i detta direktiv har utformats med hänsyn 
till att kompletterande mammaledighet 
som inte är motiverad av hälsoskäl 
allvarligt skulle missgynna kvinnors 
ställning på arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Enligt målsättningarna i 
ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet i Barcelona den 
15-16 mars 2002 bör medlemsstaterna 
undanröja hinder för kvinnors deltagande 
på arbetsmarknaden och ha som 
målsättning att senast 2010 erbjuda 
barnomsorg för minst 90 procent av alla 
barn mellan tre år och skolpliktig ålder, 
och för minst 33 procent av barnen i 
åldern 0−3 år samt se till att denna 
omsorg är tillgänglig i samma 
utsträckning för barn i städer och 
landsbygdsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Bestämmelserna om mammaledighet 
i detta direktiv har utformats med hänsyn 
till att tillräckliga 
gemenskapsbestämmelser om 
möjligheterna att förena arbete och familj 
redan finns i rådets direktiv 96/34/EG av 
den 3 juni 1996 om ramavtalet om 
föräldraledighet1, undertecknat av 
UNICE, CEEP och EFS, som grundar sig 
på en överenskommelse mellan 
arbetsmarknadens parter. I många 
medlemsstater finns föredömliga 
bestämmelser som gör det möjligt att 
förena arbete och familj med hjälp av en 
kombination av mammaledighet, 
föräldraledighet, föräldrapenning eller 
andra modeller.
____________________

1EGT L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. de

Ändringsförslag 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Bestämmelserna om mammaledighet 
i detta direktiv har utformats med hänsyn 
till att det effektivaste sättet att främja 
kvinnors återgång till arbetet inte är 
genom en förlängd mammaledighet, utan 
genom förbättrade möjligheter till 
barnomsorg, exempelvis för barn under 
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tre år. 

Or. de

Ändringsförslag 89
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En av de sex prioriteringarna i 
färdplanen för jämställdhet 2006–2010 är 
att uppnå bättre möjligheter att förena 
arbete och familj. Kommissionen har 
därför gjort en översyn av gällande 
lagstiftning på jämställdhetsområdet i 
syfte att eventuellt modernisera 
lagstiftningen. Kommissionen meddelade 
också att den för att försöka förbättra 
samhällsstyrningen av jämställdhet skulle 
”se över den gällande 
jämställdhetslagstiftning i EU som inte 
omfattas av 2005 års omarbetning (…) i 
syfte att vid behov uppdatera, modernisera 
och omarbeta den”. Direktiv 92/85/EEG 
omfattades inte av omarbetningen.

(7) Kommissionen meddelade att den 
skulle ”se över den gällande 
jämställdhetslagstiftning i EU som inte 
omfattas av 2005 års omarbetning (…) i 
syfte att vid behov uppdatera, modernisera 
och omarbeta den”. Direktiv 92/85/EEG 
omfattades inte av omarbetningen.

Or. fr

Motivering

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Ändringsförslag 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Bestämmelserna i detta direktiv om 
mammaledighet bör inte strida mot 
medlemsstaternas lagstiftning om 
föräldraledighet, och detta direktiv bör 
inte undergräva sådana bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En arbetstagare som adopterat ett 
barn bör ha samma rättigheter som en 
biologisk förälder och kunna ta ut 
mammaledighet på samma villkor.

Or. en

Motivering

Även om det i detta direktiv endast hänvisas till biologiska mödrar bör även adoptivmödrar 
omfattas, eftersom adoption medför samma plikter, skyldigheter och svårigheter för modern 
när det gäller att skapa balans mellan arbets- och familjelivet.
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Ändringsförslag 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 24 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 16 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst åtta veckor efter 
förlossningen. Tiden ska förlängas till 
tolv veckor när barn föds för tidigt, vid 
flerbarnsfödsel eller om barnet ammas. 
Under hela ledigheten bör arbetstagaren 
behålla full lön motsvarande den tidigare 
lönen.

Or. fr



AM\799597SV.doc 15/61 PE431.025v01-00

SV

Ändringsförslag 94
Silvia Costa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 20 sammanhängande veckors
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen och på minst fyra veckor 
före förlossningen.

Or. it

Ändringsförslag 95
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller ammar måste skyddas mot de 
hälsorisker som långa och ovanliga 
arbetstider medför. De får framför allt 
inte åläggas övertidsarbete, nattarbete 
eller arbete på söndagar och helgdagar.

Or. en

Motivering

Både långa och ovanliga arbetstider medför en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet (se 
till exempel Eurofounds rapport ”Extended and unusual working hours in European 
companies”, som publicerades i Dublin 2007, och Relationships foundations rapport 
”Working Time and Family Wellbeing”, som publicerades i Cambridge 2009). Gravida 
arbetstagare och arbetstagare som nyligen har fött barn eller ammar bör inte åläggas att ta 
sådana risker. För de mödrar som vill förena arbets- och familjelivet är det dessutom viktigt 
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att vara lediga på söndagar och helgdagar eftersom barnomsorgen är stängd dessa dagar.

Ändringsförslag 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar måste skyddas 
mot de hälsorisker som långa och 
obekväma arbetstider medför. De får 
framför allt inte åläggas övertidsarbete, 
nattarbete eller arbete på söndagar och 
helgdagar.

Or. de

Ändringsförslag 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Vården av barn med funktionshinder 
är en stor utmaning för arbetande 
mammor och bör erkännas av samhället. 
Eftersom arbetande mammor till barn 
med funktionshinder är särskilt utsatta, 
bör de garanteras en kompletterande 
mammaledighet vars minimilängd bör 
fastställas i direktivet.

Or. de
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Ändringsförslag 98
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Internationella Arbetsorganisationen 
rekommenderar att barnledigheten minst 
ska vara 18 veckor med full lön 
motsvarande arbetstagarens tidigare lön. I 
ILO:s konvention om skydd i samband 
med födelse från 2000 fastställs en 
obligatorisk ledighet på sex veckor efter 
födseln. 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det är viktigt med längre 
mammaledighet, även vid adoptioner av 
barn under 12 månader, för att 
arbetstagarna lättare ska kunna förena 
sina rättigheter och skyldigheter både vad 
gäller arbetet och familjen. 

Or. en
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Ändringsförslag 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de arbetstagare som avses i artikel 2 i 
direktiv 92/85/EEG inte åläggs nattarbete. 

Or. en

Ändringsförslag 101
Siiri Oviir

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att en verklig jämställdhet ska 
kunna uppnås är det avgörande att män 
har rätt till betald pappaledighet enligt 
samma bestämmelser som gäller för 
mammaledighet, med undantag för 
ledighetens längd, så att det så 
småningom kan skapas förutsättningar 
för lika deltagande av kvinnor och män i 
arbets- och familjelivet. Denna rättighet 
bör även gälla i de fall där pappan lever 
tillsammans med, men inte är gift med 
mamman till barnet.  

Or. et

Motivering

Rätten till betald pappaledighet bör stödjas eftersom den skulle vara ett sätt att hjälpa 
kvinnor att hantera de fysiska konsekvenserna av graviditet och också skydda dem från 
diskriminering på arbetsmarknaden, men denna ledighet ska inte vara obligatorisk. En betald 
pappaledighet skulle ge ett incitament till att ta ut pappaledigheten, vilket i sig skulle 
motverka ojämlikhet.
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Ändringsförslag 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vård av barn med funktionshinder 
är en stor utmaning för arbetande mödrar 
och bör erkännas som sådan av 
samhället. Eftersom arbetande mödrar till 
barn med funktionshinder är särskilt 
utsatta är det viktigt att de garanteras 
kompletterande ledighet, vars längd bör 
fastställas i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Vård av barn med funktionshinder utgör en extra fysisk, mental och moralisk utmaning för 
arbetande mödrar. Deras ansträngningar för att klara av denna utmaning bör erkännas av 
samhället. Mödrar till barn med funktionshinder måste redan under graviditeten göra ett stort 
antal förberedelser för att trygga barnets välbefinnande. Det är absolut nödvändigt med en 
kompletterande minimiledighet för att gravida arbetstagare och arbetande mödrar till barn 
med funktionshinder ska kunna anpassa sig till utmaningen och göra de nödvändiga 
förberedelserna. 

Ändringsförslag 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Ett arbete som betecknas som 
”motsvarande” i enlighet med 
artikel 11.2 c bör innebära samma arbete 
som det tidigare arbetet i fråga om både 
lön och arbetsuppgifter, eller, om detta 
inte är möjligt, ett liknande arbete som 
motsvarar arbetstagarens kvalifikationer 
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och nuvarande lön.

Or. en

Motivering

Arbetsgivaren ska göra allt för att ge arbetstagaren samma arbetsvillkor som tidigare vid 
återgången i arbete. Om detta objektivt inte är möjligt bör flexibilitet tillämpas, så att 
arbetstagarens rättigheter skyddas.

Ändringsförslag 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna uppmanas att i sin 
nationella lagstiftning införa nödvändiga 
åtgärder för att, utifrån vad de anser vara 
lämpligt, säkerställa en faktisk och 
effektiv ersättning eller gottgörelse för 
den skada som en arbetstagare åsamkats 
på grund av överträdelser av 
skyldigheterna enligt detta direktiv, vilka 
bör vara avskräckande och stå i 
proportion till den skada som lidits.

Or. en

Ändringsförslag 105
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Erfarenheterna visar att skyddet mot 
överträdelser av rättigheterna i detta 
direktiv skulle stärkas om man gav 
jämställdhetsorganet eller de olika 
jämställdhetsorganen i varje medlemsstat 
behörighet att analysera de problem som 

utgår
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uppstår i samband med diskriminering, 
undersöka möjliga lösningar och ge 
praktisk hjälp till dem som är utsatta. 
Direktivet bör därför innehålla 
bestämmelser om detta. 

Or. fr

Motivering

Det är i första hand arbetsmarknadens parter och lagstiftaren som ska fastställa regler med 
beaktande av gällande arbetsrätts- och sociallagstiftning och gemensamt fastställa 
skyddsåtgärder mot överträdelser.

Ändringsförslag 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det måste finnas ett lämpligt 
rättsligt skydd för personer som drabbas 
av diskriminering. Medlemsstaterna bör 
på ett sätt som är förenligt med deras 
rättssystem se till att gravida i praktiken 
kan utöva sina rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Genomförandet av detta 
direktiv bör inte kunna åberopas som skäl 
till inskränkningar i det skydd som för 

(20) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Genomförandet av detta 
direktiv bör inte kunna åberopas som skäl 
till inskränkningar i det skydd som för 
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närvarande finns i varje medlemsstat. närvarande finns i varje medlemsstat,
särskilt nationella lagar som, genom att 
kombinera föräldraledighet och 
mammaledighet, ger modern rätt till minst 
24 veckors ledighet fördelat före och/eller 
efter förlossningen med en ersättning som 
motsvarar minst den som föreskrivs i detta 
direktiv, med vederbörlig hänsyn till 
nationell lagstiftning.

De medlemsstater som inte redan har 
gjort det rekommenderas starkt att vidta 
lämpliga åtgärder för att garantera 
gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller ammar 
likabehandling i den offentliga och den 
privata sektorn, liksom arbetstagare som 
inte omfattas av definitionerna i artikel 2 i 
direktiv 92/85/EEG, så att man kan 
maximera fördelarna med högre 
födelsetal och ökad kvinnlig 
sysselsättning. Därför bör 
skatteincitament för arbetstagare 
övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 108
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Följande skäl ska läggas till som 
skäl 13a:
”Alla föräldrar har rätt att vårda sitt 
barn.”

Or. en
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Ändringsförslag 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Skäl 14 ska ersättas med följande:
”För gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 24 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst åtta veckor […] 
efter förlossningen.”

Or. en

Motivering

Om mammaledigheten ökar från nuvarande 14 till 24 veckor kommer kvinnor som nyligen har 
fött barn att om de så önskar kunna amma under en sammanhängande period på sex månader 
utan att behöva bolla med andra alternativ, exempelvis behöva visa upp läkarintyg.

Ändringsförslag 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Skäl 14 ska ersättas med följande:
”För gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 24 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
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mammaledighet på minst sex veckor […] 
efter förlossningen.”

Or. en

Ändringsförslag 111
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Följande skäl 14a ska läggas till:
”För att kunna hjälpa arbetstagarna att 
förena sina rättigheter och skyldigheter 
både vad gäller arbetet och familjen 
uppmuntras medlemsstaterna att överväga 
att se över möjligheten att inom sina 
respektive rättssystem bevilja manliga 
arbetstagare en individuell och icke 
överförbar rätt till pappaledighet med 
bibehållande av de rättigheter som är 
förenade med anställningen.”

Or. es

Ändringsförslag 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Skäl 17 ska ersättas med följande: 
”Även åtgärder beträffande 
mammaledighet skulle vara 
verkningslösa, om de inte vore 
förbundna med bibehållna rättigheter 
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enligt anställningsavtalet, inklusive 
bibehållen lön, som uppfyller
medlemsstaternas arbetsrättsstandarder.”

Or. en

Ändringsförslag 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1 I artikel 2 ska led b ersättas med 
följande:
”b) arbetstagare som nyligen har fött 
barn: arbetstagare som nyligen har fött 
barn enligt definitionen i nationell 
lagstiftning eller praxis och som 
underrättar arbetsgivaren om sitt 
tillstånd enligt nationell lagstiftning eller 
praxis. I detta direktiv avses med 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
även arbetstagare som nyligen har 
adopterat ett barn.”

Or. en

Ändringsförslag 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Artikel 7
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Nattarbete
1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att de arbetstagare som avses i artikel 2 
inte åläggs nattarbete [...]
a) under de tio veckorna närmast före 
förlossningen,
b) under resterande delen av graviditeten 
om detta är påkallat av moderns eller det 
ofödda barnets hälsa,
c) under amningstiden, dock högst under 
sex månader. 
2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
ge möjlighet, enligt nationell lagstiftning 
eller praxis, till
a) övergång till en passande arbetstid på 
dagtid, eller
b) arbetsledighet eller förlängd 
mammaledighet, om en sådan 
arbetstidsändring inte är möjlig av 
tekniska eller andra objektiva skäl [...].
3. Arbetstagare som vill slippa nattarbete 
ska i enlighet med medlemsstaternas 
bestämmelser informera arbetsgivaren 
och, i det fall som avses i punkt 1 b, 
uppvisa läkarintyg för arbetsgivaren. 
4. För ensamstående föräldrar och 
föräldrar med allvarligt 
funktionshindrade barn kan perioderna 
som avses i punkt 1 förlängas enligt de 
villkor som medlemsstaten fastställt.”

Or. en

Ändringsförslag 115
Siiri Oviir

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Artikel 7 ska ersättas med följande: 
”Artikel 7
Nattarbete
1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att de arbetstagare som avses i artikel 2 
inte åläggs nattarbete [...]
a) under de tio veckorna närmast före 
förlossningen,
b) under resterande delen av graviditeten 
om detta är påkallat av moderns eller det 
ofödda barnets hälsa,
c) under hela amningstiden.”
2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
ge möjlighet, enligt nationell lagstiftning 
eller praxis, till
a) […] övergång till jämförbart arbete på 
dagtid […].” eller
b) arbetsledighet eller förlängd 
mammaledighet, om en sådan 
arbetstidsändring inte är möjlig av 
tekniska eller andra objektiva skäl [...].
3. Arbetstagare som vill slippa nattarbete 
ska i enlighet med bestämmelserna i 
medlemsstaten i fråga informera 
arbetsgivaren och uppvisa läkarintyg för 
arbetsgivaren i det fall som avses i 
punkt 1 b.
4. För ensamstående mödrar och mödrar 
med allvarligt funktionshindrade barn 
kan perioderna i punkt 1 förlängas enligt 
de villkor som medlemsstaten fastställt.”

Or. et

Motivering

Enligt direktivet innebär nattarbete en särskild hälsorisk för kvinnor under graviditeten och 
under en tid efter förlossningen.  Fäder utsätts inte för någon sådan risk och en bestämmelse 
avseende dem faller därför i detta fall utanför direktivets tillämpningsområde. Detta direktiv 
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begränsar sig till kvinnors och barns hälsa. Att låta fäder omfattas av förbudet mot nattarbete 
skulle vara att frångå direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 116
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Följande artikel ska införas som 
artikel 7a:
”Artikel 7a
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 inte 
åläggs att utföra övertidsarbete under 
graviditetstiden och under en period på 
sex månader efter förlossningen.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 inte 
åläggs att arbeta på söndagar och 
helgdagar under graviditetstiden och 
under en period på sex månader efter 
förlossningen.”

Or. en

Motivering

Både långa och ovanliga arbetstider medför en risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet (se 
till exempel Eurofounds rapport ”Extended and unusual working hours in European 
companies”, som publicerades i Dublin 2007, och Relationships foundations rapport 
”Working Time and Family Wellbeing”, som publicerades i Cambridge 2009). Gravida 
arbetstagare och arbetstagare som nyligen har fött barn eller ammar bör inte åläggas att ta 
sådana risker. För de mödrar som vill förena arbets- och familjelivet är det dessutom viktigt 
att vara lediga på söndagar och helgdagar eftersom barnomsorgen är stängd dessa dagar.
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Ändringsförslag 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Följande artikel 7a ska införas:
”Artikel 7a
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
inte ska vara skyldiga att arbeta övertid 
eller arbeta på söndagar och helgdagar 
under sex månader efter förlossningen.”

Or. de

Ändringsförslag 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen. 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 24 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen. 

Or. en

Motivering

För närvarande varierar mammaledigheten mellan 8 och 45 veckor i EU:s 27 medlemsstater, 
i vissa fall med ersättning, i vissa fall utan. I vissa länder måste en ansökan om ytterligare 
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ledighet lämnas in om man vill fortsätta att amma barnet längre än den betalda 
mammaledigheten. Om mammaledigheten ökar från nuvarande 14 till 24 veckor kommer 
kvinnor som nyligen har fött barn att om de så önskar kunna amma under en 
sammanhängande period på sex månader utan att behöva bolla med andra alternativ, 
exempelvis behöva visa upp läkarintyg. 

Ändringsförslag 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen. 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 24 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen. 

Or. en

Ändringsförslag 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 14 veckor 
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.
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Or. de

Motivering

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt. 

Ändringsförslag 121
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 16 veckor 
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
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berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen. 

berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 18 veckor 
under tiden före och/eller efter 
förlossningen. 

Följande bestämmelser ska tas i 
beaktande vid beräkningen av dessa 
18 veckor: 
– Vad beträffar de sista fyra veckorna av 
den period som avses i punkt 1 kan 
föräldraledighet som finns tillgänglig på 
nationell nivå anses som mammaledighet, 
under förutsättning att den ger 
arbetstagaren ett allmänt skydd i den 
mening som avses i artikel 2 i detta 
direktiv, och överensstämmer med den 
nivå som fastställs i detta direktiv. I 
sådana fall ska den garanterade 
ledigheten vara längre än den period för 
föräldraledighet som anges i 
direktiv 96/34/EG. 
– Ersättningen för de fyra sista veckornas 
ledighet får inte vara lägre än den 
ersättning som avses i artikel 11.3, eller 
kan alternativt utgöra genomsnittet av 
ersättningen under de 18 veckornas
mammaledighet, som ska utgöra minst 
(x procent) av den senaste månadslönen 
eller en genomsnittlig månadslön. 
– Om en medlemsstat har infört 
bestämmelser om mammaledighet på 
minst 16 veckor med full lön, får 
medlemsstaten besluta att de två sista 
veckorna tillgodoses genom 
föräldraledighet som finns tillgänglig på 
nationell nivå och med samma 
ersättningsnivå. 

Or. es

Motivering

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos. 
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Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia. 

Ändringsförslag 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller de sista fyra veckorna 
av den period som avses i punkt 1 får ett 
system med ledighet av familjeskäl på 
nationell nivå betraktas som 
mammaledighet vid tillämpningen av 
detta direktiv, under förutsättning att 
systemet ger ett övergripande skydd för 
arbetstagare, enligt artikel 2 i detta 
direktiv, som motsvarar den nivå som 
fastställs i detta direktiv. I detta fall ska 
den sammanlagda beviljade ledigheten 
överstiga den period för föräldraledighet 
som anges i direktiv 96/34/EG.
Den ersättning som utbetalas under 
mammaledighetens sista fyra veckor får 
inte vara lägre än den ersättning som 
avses i artikel 11.3. Alternativt får 
ersättningen motsvara den genomsnittliga 
ersättning som utbetalas under 
mammaledighetens 18 veckor, vilken 
måste uppgå till minst två tredjedelar av 
den senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön enligt nationell 
lagstiftning, eventuellt med ett tak som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen. 
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Or. de

Ändringsförslag 124
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt  1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

utgår

Or. sv

Motivering

Mammaledighet liksom föräldraledighet är en rättighet och inte en skyldighet.

Ändringsförslag 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
mammaledighet på minst två veckor som 
ska tas ut före och/eller efter 
förlossningen, enligt nationell lagstiftning 
eller praxis. Medlemsstaterna får 
begränsa mammaledighetsperioden före 
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barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

förlossningen.

Or. de

Ändringsförslag 126
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk betald
ledighet på minst åtta veckor efter 
förlossningen.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Silvia Costa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet med full lön på minst sex veckor 
efter förlossningen och på minst 
fyra veckor före förlossningen. Detta ska 
inte påverka nationell lagstiftning som 
föreskriver en längre obligatorisk ledighet 
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ska förläggas före eller efter födseln. före förlossningen. Medlemsstaterna ska 
vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att de arbetstagare som avses i 
artikel 2 fritt kan välja om den
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter förlossningen. Tio veckors 
obligatorisk mammaledighet (sex veckor 
före och fyra veckor efter förlossningen) 
ska gälla för alla kvinnliga arbetstagare 
oberoende av antalet dagar som de arbetat 
före förlossningen.

Or. it

Ändringsförslag 128
Siiri Oviir

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten 
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk
mammaledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen. Medlemsstaterna får 
förlänga den obligatoriska delen av 
mammaledigheten till högst sex veckor 
före förlossningen. Medlemsstaterna ska 
vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att de arbetstagare som avses i 
artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter förlossningen. Sex veckors 
obligatorisk mammaledighet ska gälla för 
alla kvinnliga arbetstagare oberoende av 
antalet dagar som de arbetat före 
förlossningen.

Or. et
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Motivering

Det som betalas ut under graviditet och efter förlossning är en ersättning, inte en lön! Denna 
ersättning fastställs i artikel 11.3 och i ändringsförslag 57.

Ändringsförslag 129
Jens Rohde

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten 
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst två veckor som ska tas ut 
före och/eller efter förlossningen, enligt 
nationell lagstiftning och/eller praxis. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter förlossningen.

Or. da

Motivering

Av principiella skäl bör man inte förlänga den obligatoriska delen av mammaledigheten. Vi 
ska säkra kvinnors rättigheter och full jämställdhet mellan kvinnor och män, men det bör det 
vara upp till den enskilda kvinnan att bestämma hur och i vilken utsträckning hon vill utnyttja 
sina rättigheter. 

Ändringsförslag 130
Barbara Matera

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten 
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen, utan att det påverkar 
befintlig nationell lagstiftning som 
föreskriver en obligatorisk 
mammaledighet före förlossningen. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter förlossningen.

Or. it

Motivering

Tio medlemsstater (Italien, Frankrike, Belgien, Österrike, Tyskland, Luxemburg, Grekland, 
Bulgarien, Nederländerna och Finland) föreskriver i sin lagstiftning en obligatorisk 
mammaledighet före förlossningen. 
Att bestämmelserna är obligatoriska 
– ger ett större skydd för kvinnorna (om det var helt valfritt, skulle de kunna övertalas att 
avstå från ledigheten), och
– säkerställer en tidsmässig förutsägbarhet för arbetsgivaren som ska organisera arbetet.

Ändringsförslag 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mammaledigheten ska vid tvilling-, 
trilling-, fyrlings- och femlingsfödsel 
omfatta 31, 33, 35 respektive 37 veckor.

Or. en
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Motivering

Flerbarnsfödslar utgör en utmaning för hela familjen, men särskilt för modern. Av denna 
anledning bör modern ges längre mammaledighet så att hon kan anpassa sig till de nya 
omständigheterna och återhämta sig efter förlossningen. Flerbarnsfödslar är dessutom 
sällsynta, så ändringen skulle inte komma att utgöra någon extra börda för arbetsgivaren.

Ändringsförslag 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid flerbarnsfödsel ska den 
mammaledighet som avses i punkt 2 
förlängas i enlighet med nationell 
lagstiftning. 

Or. en

Ändringsförslag 133
Siiri Oviir

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetstagaren ska ange den valda 
perioden för den icke-obligatoriska delen 
av mammaledigheten senast en månad 
innan ledigheten börjar.

Or. et

Motivering

Två månader är en orimligt lång tidsfrist. Det har blivit allmän praxis i medlemsstaternas 
arbetsrätt att beskedet ska lämnas en månad i förväg de olika aktuella fallen. 
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Ändringsförslag 134
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens 
särskilda behov, så att hänsyn kan tas till 
dessa.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
fyra veckors kompletterande ledighet när 
barn föds för tidigt, vid flerbarnsfödslar 
eller om barnet ammas.

Or. fr

Ändringsförslag 135
Siiri Oviir

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa. 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges
kompletterande fullt betald 
mammaledighet under särskilda 
omständigheter, t.ex. om modern är 
funktionshindrad eller när barn föds för 
tidigt, föds döda eller med kejsarsnitt, 
läggs in på sjukhus efter födseln eller föds 
med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
mammaledighetens längd efter 
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förlossningen ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

Or. et

Ändringsförslag 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges
tillräcklig mammaledighet i särskilda fall 
såsom när barn föds för tidigt, är dödfödda 
eller föds med kejsarsnitt, läggs in på 
sjukhus efter förlossningen, föds med
funktionshinder eller om modern är 
funktionshindrad eller tonåring samt vid 
flerbarnsfödslar eller om förlossningen 
äger rum inom 18 månader efter den 
föregående förlossningen. Den 
kompletterande mammaledighetens längd
efter förlossningen ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

Or. en

Ändringsförslag 137
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa. 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande mammaledighet med full 
lön när barn föds för tidigt, är dödfödda 
eller föds med kejsarsnitt, läggs in på 
sjukhus efter födseln, föds med 
funktionshinder eller om modern är 
funktionshindrad eller tonåring samt vid 
flerbarnsfödslar eller om födseln äger rum 
inom 18 månader efter den föregående 
födseln. Den kompletterande 
mammaledighetens längd efter 
förlossningen ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa. 
Medlemsstaterna ska också garantera en 
ledighet på 12 veckor med full lön vid 
dödfödsel.

Or. pt

Ändringsförslag 138
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa. 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
längre mammaledighet under särskilda
omständigheter som är medicinskt 
motiverade, som till exempel när barn föds 
för tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.
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Or. es

Ändringsförslag 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa. 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter 
förlossningen eller föds med 
funktionshinder samt vid flerbarnsfödslar. 
Den kompletterande ledighetens längd ska 
stå i proportion till moderns och barnets 
eller barnens särskilda behov, så att hänsyn 
kan tas till dessa. Om barnet är 
funktionshindrat ska en kompletterande 
ledighet om minst åtta veckor beviljas. 

Or. en

Motivering

Vård av barn med funktionshinder utgör en extra fysisk, mental och moralisk utmaning för 
arbetande mödrar. Deras ansträngningar för att klara av denna utmaning bör erkännas av 
samhället. Mödrar till barn med funktionshinder måste redan under graviditeten göra ett stort 
antal förberedelser för att trygga barnets välbefinnande. Det är absolut nödvändigt med en 
kompletterande minimiledighet för att gravida arbetstagare och arbetande mödrar till barn 
med funktionshinder ska kunna anpassa sig till utmaningen och göra de nödvändiga 
förberedelserna.

Ändringsförslag 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådan sjukledighet som beror på sjukdom 
eller komplikationer som är en följd av 
graviditeten, och som inträffar fyra 
veckor eller mer före födseln, inte 
påverkar barnledighetens längd.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 141
Siiri Oviir

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådan sjukledighet som beror på sjukdom 
eller komplikationer som är en följd av 
graviditeten, och som inträffar fyra 
veckor eller mer före födseln, inte 
påverkar barnledighetens längd.”

utgår

Or. et

Motivering

Mammaledighet innebär frånvaro från arbetet. Om en kvinna som skulle ha återgått till 
arbetet blir sjuk (exempelvis på grund av depression) kan hon erhålla ett intyg om 
arbetsoförmögenhet precis som vem som helst. Detta innebär inte diskriminering. Man bör 
även ta hänsyn till att i många medlemsstater följs mammaledigheten av föräldraledighet. 

Ändringsförslag 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
egenföretagare.

Or. de

Ändringsförslag 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I de fall då nationell lagstiftning 
och/eller praxis ger rätt till 
mammaledighet som överstiger 18 veckor 
kan dessa veckor räknas in i den 
kompletterande mammaledighet som 
avses i punkterna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska uppmuntras att i 
sin nationella lagstiftning se till att 
egenföretagare omfattas av bestämmelser 
liknande de i detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Den rättsliga ställningen för arbetstagare som arbetar som egenföretagare skiljer sig 
avsevärt åt mellan medlemsstaterna, och varje land bör därför anta nationella bestämmelser 
om skydd för egenföretagares rättigheter.

Ändringsförslag 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstaterna ska garantera 
mödrar som tar hand om 
funktionshindrade barn rätt till särskilda 
arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas som 
artikel 8a:
”Artikel 8a
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att detta 
direktivs bestämmelser om 
mammaledighet också gäller vid adoption 
av barn under 12 månader.”

Or. en
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Ändringsförslag 147
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas som 
artikel 8a:
”Artikel 8a
Pappaledighet/gemensam mammaledighet
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att en arbetstagare
vars partner nyligen har fött barn har rätt 
till en sammanhängande period av icke 
överförbar pappaledighet/gemensam 
mammaledighet med full lön på minst 
fyra veckor, som ska vara obligatorisk i 
fråga om två av veckorna och som ska 
förläggas före eller efter förlossningen.
Medlemsstater som ännu inte infört en 
obligatorisk och icke överförbar rätt till 
pappaledighet/gemensam mammaledighet 
med full lön på minst två veckor som ska 
tas ut efter förlossningen rekommenderas 
starkt att göra det för att främja båda 
föräldrarnas lika delaktighet när det 
gäller rättigheter och skyldigheter i fråga 
om familjelivet.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att garantera att arbetstagare 
vars partner nyligen har fött barn 
garanteras en särskild ledighet som 
omfattar den outnyttjade delen av 
mammaledigheten om mamman dör eller 
är fysiskt oförmögen.”

Or. pt
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Ändringsförslag 148
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arbetsgivare inte 
av skäl som passar dem ska kunna 
avbryta en mamma-, pappa- eller 
föräldraledighet samt förbjuda uppsägning 
och förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och fram 
till ett år efter utgången av sådan 
mammaledighet som avses i artikel 8.1. 
Uppsägningar under denna period ska 
anses utgöra diskriminering och ska 
motiveras skriftligen, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

Or. pt

Ändringsförslag 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arbetsgivare inte 
av skäl som passar dem ska kunna 
avbryta en mammaledighet för vård av 
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tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

barn samt förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och fram 
till minst sex månader efter utgången av 
sådan mammaledighet som avses i 
artikel 8.1. 
Uppsägningar under denna period ska 
vara formellt motiverade och anges 
skriftligen, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

Or. en

Ändringsförslag 150
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
och med två månader efter utgången av 
sådan mammaledighet som avses i 
artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

Or. fr
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Motivering

Det är nödvändigt att kvinnan skyddas en viss tid efter det att hon kommit tillbaka från 
mammaledigheten.

Ändringsförslag 151
Philippe Juvin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom åtta månader
efter den mammaledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att kvinnan skyddas en viss tid efter det att hon kommit tillbaka från 
mammaledigheten.

Ändringsförslag 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
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upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader 
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader 
efter den mammaledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen. 
Detta ska inte påverka de konkreta 
bestämmelserna om uppsägning i den 
nationella lagstiftningen. 

Or. de

Ändringsförslag 153
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader 
efter den barnledighet som avses i 
artike 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader 
efter den mammaledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen.

Or. fr

Ändringsförslag 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 4a (nytt)
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Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
arbetstagare som är mammalediga 
åtnjuter samma uppsägningsskydd som 
det som arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 2 omfattas av enligt artikel 1.

Or. en

Ändringsförslag 155
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a. Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1) I de fall som avses i artikel 5-7 ska de 
rättigheter som följer av 
anställningsavtalet, även i fråga om 
bibehållen lön eller rätt till skälig 
ersättning, säkerställas i nationell 
lagstiftning eller praxis för sådana 
arbetstagare som avses i artikel 2.”

Or. fr

Ändringsförslag 156
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa. Punkt 2 b ska ersättas med följande:
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”b) Bibehållen lön […] för arbetstagare 
enligt definitionen i artikel 2 eller rätt till 
skälig ersättning för arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 2.”

Or. fr

Ändringsförslag 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) Arbetstagares rätt enligt artikel 2 att 
återvända till samma eller ett motsvarande 
arbete på villkor som inte är mindre 
gynnsamma, och att komma i åtnjutande av 
varje förbättring i arbetsvillkoren som de 
skulle ha varit berättigade till under sin 
ledighet.”

”c) Arbetstagares rätt enligt artikel 2 att 
återvända till samma eller ett motsvarande 
arbete på villkor som inte är mindre 
gynnsamma, och att komma i åtnjutande av 
varje förbättring i arbetsvillkoren som de 
skulle ha varit berättigade till under sin 
ledighet. I undantagsfall som gäller 
omstrukturering eller genomgripande 
omorganisering av produktionsprocessen 
ska det organ som företräder 
arbetstagarens intressen ges möjlighet att 
tillsammans med arbetsgivaren diskutera 
hur dessa förändringar påverkar 
arbetstagaren i fråga.”

Or. de

Ändringsförslag 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak
får inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.” 

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
får inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet och inte heller lägre än 
två tredjedelar av arbetstagarens senaste 
månadslön enligt nationell lagstiftning, 
men tak och referensperioder får 
fastställas i den nationella lagstiftningen.”

Or. de

Motivering

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt. 

Ändringsförslag 159
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak 
får inte vara lägre än den ersättning som 
de arbetstagare som avses i artikel 2 

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön under den obligatoriska 
ledigheten.”
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skulle få under sjukledighet. 
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.” 

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med direktiv 2006/54/EG.

Ändringsförslag 160
Jens Rohde

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.” 

”3) Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den som 
arbetstagaren skulle få vid sjukledighet, 
upp till ett tak som fastställts i den 
nationella lagstiftningen. Medlemsstaterna 
och/eller arbetsmarknadens parter bör 
fastställa en nivå på ersättningen som tar 
hänsyn till och säkrar kvinnors rättigheter 
och full jämställdhet mellan könen.”

Or. da

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna också fortsättningsvis ha rätt att besluta 
om detta. Fastställandet av nivån på sociala ersättningar och lönebestämmelser bör falla 
under medlemsstaternas behörighet.
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Ändringsförslag 161
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.” 

”3) Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. 
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. fr

Ändringsförslag 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:
”3a. Ersättningen till arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 2 får inte understiga 
den ersättning som arbetstagare som 
nyligen har fött barn eller som ammar, 
enligt definitionen i artikel 2, får vid 
arbetsuppehåll på grund av hälsoskäl.”

Or. en
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Ändringsförslag 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska införas som 
punkt 5a: 
”5a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att främja dialog 
mellan arbetsmarknadens parter så att 
arbetstagare som återgår i arbete efter 
mammaledighet kan återintegreras och få 
tillgång till fortbildning om så behövs 
och/eller om arbetstagaren begär detta 
samt i enlighet med nationell 
lagstiftning.”

Or. en

Ändringsförslag 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel ska införas som 
artikel 11a:
”Artikel 11a 
Pauser för amning 
En moder som ammar sitt barn ska ha 
rätt till amningspauser. Medlemsstaterna 
uppmanas att ta vederbörlig hänsyn till 
ammande mödrar.”



PE431.025v01-00 58/61 AM\799597SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Följande artikel ska införas som 
artikel 11b:
”Artikel 11b
Diskrimineringsförebyggande åtgärder
Medlemsstaterna ska uppmuntra 
arbetsgivarna att genom kollektivavtal 
eller praxis vidta verkningsfulla åtgärder 
för att förhindra diskriminering av 
kvinnor på grund av graviditet, 
mammaledighet eller adoptionsledighet.”

Or. en

Ändringsförslag 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel 12d ska införas: utgår
”Artikel 12d
Jämställdhetsorgan
Medlemsstaterna ska se till att det eller de 
organ som utses enligt artikel 20 i 
direktiv 2002/73/EG, omarbetat genom 
direktiv 2006/54/EG för främjande, analys 
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och kontroll av samt till stöd för 
likabehandling av alla personer utan 
åtskillnad på grund av könstillhörighet 
ska vara behörigt även för ärenden som 
omfattas av detta direktiv, när dessa 
ärenden huvudsakligen rör 
likabehandling och inte arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet.”

Or. de

Motivering

Målet att minska byråkratin bör beaktas även när det gäller åtgärder för att göra det möjligt 
att förena arbete och familj. Att ge de nationella organen för likabehandling fler uppgifter på 
mammaledighetens område verkar strida mot det målet. 

Ändringsförslag 167
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och de nationella 
jämställdhetsorganen ska senast [fem år
efter antagandet] och därefter vart 
femte år, till kommissionen överlämna all 
information som kommissionen behöver
för att utarbeta en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktiv 92/85/EEG, 
ändrat genom detta direktiv.

1. Medlemsstaterna och de nationella 
jämställdhetsorganen ska senast [tre år
efter antagandet] och därefter vart 
tredje år, till kommissionen överlämna all 
information som kommissionen behöver 
för att utarbeta en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktiv 92/85/EEG, 
ändrat genom detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Anna Záborská

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2



PE431.025v01-00 60/61 AM\799597SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens rapport ska ta 
vederbörlig hänsyn till synpunkterna från 
arbetsmarknadens parter och berörda 
icke-statliga organisationer. I enlighet med 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv ska denna rapport 
bland annat innehålla en bedömning av 
vilken inverkan de vidtagna åtgärderna 
har på kvinnor och män. Mot bakgrund av 
den information som mottagits ska 
rapporten vid behov även omfatta förslag 
som syftar till att ändra och uppdatera 
direktiv 92/85/EEG, ändrat genom detta 
direktiv.

2. Kommissionens rapport ska ta 
vederbörlig hänsyn till synpunkterna från 
arbetsmarknadens parter och berörda 
icke-statliga organisationer. Mot bakgrund 
av den information som mottagits ska 
rapporten vid behov även omfatta förslag 
som syftar till att ändra och uppdatera 
direktiv 92/85/EEG, ändrat genom detta 
direktiv.

Or. fr

Motivering

Så länge en man med anledning av sitt fysiska tillstånd inte kan föda barn och amma, rör 
detta direktiv bara kvinnliga arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
på arbetsplatsen. Det finns därför ingen anledning att åberopa integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv. Om en man någonsin kommer att kunna föda barn ska reglerna om 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv tillämpas, för då kommer män och kvinnor att 
befinna sig i en jämförbar situation.

Ändringsförslag 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens rapport ska ta 
vederbörlig hänsyn till synpunkterna från 
arbetsmarknadens parter och berörda 
icke-statliga organisationer. I enlighet med 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv ska denna rapport 
bland annat innehålla en bedömning av 
vilken inverkan de vidtagna åtgärderna har 
på kvinnor och män. Mot bakgrund av den 

2. Kommissionens rapport ska ta 
vederbörlig hänsyn till synpunkterna från 
arbetsmarknadens parter och berörda 
icke-statliga organisationer. I enlighet med 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv ska denna rapport 
bland annat innehålla en bedömning av 
vilken inverkan de vidtagna åtgärderna har 
på kvinnor och män. Den ska även 



AM\799597SV.doc 61/61 PE431.025v01-00

SV

information som mottagits ska rapporten 
vid behov även omfatta förslag som syftar 
till att ändra och uppdatera direktiv 
92/85/EEG, ändrat genom detta direktiv.

innehålla en konsekvensbedömning av 
såväl de sociala som de ekonomiska 
effekterna i EU av en ytterligare 
förlängning av mammaledigheten. Mot 
bakgrund av den information som 
mottagits ska rapporten vid behov även 
omfatta förslag som syftar till att ändra och 
uppdatera direktiv 92/85/EEG, ändrat 
genom detta direktiv.

Or. en


